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FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

     Zapraszamy na Fantastyczno - cybernetyczne ferie z Artemisem Fowlem w bibliotece 

oparte na cyklu pt. "Artemis Fowl" Eoina Colfera 

W programie m. in. Poniedziałek 

"Babcie i Dziadków kochamy - laurki sklejamy" - Tworzymy kartkę dla babci i dziadka - 

praca plastyczna mieszana 

"Bajkowe poranki" - zimowe zabawy karnawałowe 

"Artemis i Holly zapraszają"   

"Witajcie w świecie wróżkowej technologii"  - przedstawienie technologii SKRZAT 

opisywanej w powieściach, technologiczna kolorowanka - praca z tabletem 

"Puzzle układamy, dobry humor mamy" - gry i zabawy planszowe, układanie puzzli, 

karcianki 

 

 

   



ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA     

 

 

    W czwartek, 17 stycznia o godz. 16.00  zapraszamy dzieci od lat 6  na BAŚNIOWY 

BAL KARNAWAŁOWY. W programie: zabawy, konkursy, malowanie buziek, szalone 

karnawałowe tańce i wiele innych atrakcji. Czytelnia Biblioteki  ul. Kolejowa 12, godz. 

16.00 - 18.00  

 

 

 

   

    



KODOWANIE JUŻ WKRÓTCE  

 

 

         JEST RADOŚĆ...... Dzisiaj dotarł do nas sprzęt otrzymany w ramach projektu 

"KODOWANIE W BIBLIOTECE". Biblioteka otrzymała trzy zestawy do nauki 

kodowania:  tablety, gry edukacyjne Scottie Go, roboty Photon wraz z akcesoriami, mata 

edukacyjna, komplet fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle do podłączenia 

Photona do komputera. Po przeszkoleniu rozpoczniemy realizację spotkań warsztatowych z 

wykorzystaniem przekazanego sprzętu. Przewidujemy realizację cyklu spotkań pt. "O co 

chodzi?" - warsztaty dla bibliotekarzy i wolontariuszy, "Startujemy z kodowaniem" - cykl 

zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, "Kierunek 

kodowanie" - cykl zajęć dla seniorów oraz cyklu zajęć pn. "Wakacyjni Koderzy".               

W ramach kontynuacji projektu przewidujemy powstanie "Bibliotecznego Klubu 

Kodowania", którego działania skierowane będą dla wszystkich zainteresowanych 

użytkowników. 

 

 



 
 

   

 

ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA     

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację nowego cyklu działań pt. "ŁĄCZY 

NAS BIBLIOTEKA" odbywających się pod Patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego. W czwartek, 17 stycznia, w czytelni biblioteki odbył się BAŚNIOWY 

BAL KARNAWAŁOWY, na który zaprosiliśmy polskie i ukraińskie dzieci z naszej okolicy. 

Do biblioteki przybyli bohaterowie bajek mieszkający na kartach książek: księżniczki, 

wróżki, motylki, myszki, a także inne postaci z kreskówek. 

     Imprezę prowadziła animatorka Olha Hryhorash - aktorka, dyrektor artystyczny i reżyser 

teatru "Empirey", obecnie mieszkająca w Grodzisku Wielkopolskim. Pani Olha jest 

wolontariuszką. Prowadzi imprezy dla dzieci z potrzebami specjalnymi, niedosłyszących         

i chorymi na raka. Pracuje także z dziećmi z domów dziecka, szkół i internatów. 

Organizowała i uczestniczyła w różnych akcjach charytatywnych. Od pięciu lat jest 

wolontariuszką akcji "Serce w serce", podobnej do WOŚP w Polsce. Wraz z synem, który 

wcielił się w rolę bałwanka Olafa z Krainy Lodu, przygotowali dla uczestników mnóstwo 

gier i zabaw m.in.: zabawy chustą animacyjną, cukierkowy slalom, ucieczka przed śnieżną 

chmurą. Dzieci wykonywały maski karnawałowe oraz utworzyły wspólnie łańcuch 

przyjaźni. Zabawie towarzyszyły tańce i wszyscy wspaniale się bawili. Dziękujemy 

uczestnikom tegorocznego balu za wspólną zabawę oraz rewelacyjne przebrania. 

"Cieszę się, że mogę darować ludziom niezapomnianą zabawę, bo to co robię jest największą 

pasją mego życia. Uwielbiam darować swoją miłość dzieciom i wiem, że to jest wzajemne!" 

mówiła Pani Olha po spotkaniu. 

Biblioteka jest miejscem, w którym na codzień spotykają się osoby w różnym wieku,             

o różnych zainteresowaniach, potrzebach, szukających pomocy w rozwiązaniu wielu 

codziennych problemów. Swoje działania postanowiliśmy skierować także do obywateli 

Ukrainy, co podyktowane jest dużą liczbą młodych ludzi tej narodowości mieszkających        

i pracujących w naszej okolicy. Chcielibyśmy, aby biblioteka była dla nich miejscem 

przyjaznym i otwartym, dlatego postanowiliśmy stworzyć dla nich alternatywną formę 

spędzania wolnego czasu. Mamy nadzieję, że biblioteka stanie się stałym miejscem 



wspólnych spotkań Polaków i Ukraińców, miejscem gdzie będzie można dzielić się wiedzą 

oraz promować swoje kraje i ich kulturę. W najbliższym czasie przewidujemy 

organizowanie działań skierowanych dla wszystkich grup wiekowych, ale przede wszystkim 

do dzieci z rodzin ukraińskich zamieszkujących naszą gminę: spotkań integracyjnych, 

dyskusji, imprez kulturalnych, warsztatów, pokazów i konwersacji w języku polskim. 

Zapewniamy też nieodpłatny dostęp do komputerów i Internetu. Zamierzamy utworzyć w 

bibliotece miejsce bookcrossingu książki ukraińskiej, w którym można będzie pozostawić       

i wypożyczyć ulubioną lekturę. Mamy nadzieję, że księgozbiór będzie systematycznie 

uzupełniany i powiększany. Celem podejmowanych działań będzie wzajemne poznanie się 

oraz integracja Polaków i mieszkających w naszej okolicy Ukraińców. Mamy nadzieję, że 

takie polsko-ukraińskie spotkania w bibliotece będą odbywać się systematycznie. W swojej 

ojczyźnie wielu z nich korzystało z biblioteki, w naszej jeszcze nie byli. Przyjechałeś - 

przyjechałaś do Polski... 

Jeżeli chcesz nam opowiedzieć o swoim kraju, zaprezentować ciekawy temat lub swoje 

hobby. Przyjdź do biblioteki. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  
 

   

FERIE W BIBLIOTECE     

 

 

      Tegoroczne ferie odbywały się w filii na os. Wojska Polskiego. Bibliotekarki 

przygotowały atrakcyjny program, który codziennie przyciągał kilkanaście osób. Zajęcia 

oparte były na cyklu cyklu pt. "Artemis Fowl" Eoina Colfera. Dzieci poznawały postaci z 

książek o Artemisie Fowl i wiele interesujących szczegółów dotyczących irlandzkich wróżek 

i alfabetu gnomów. Dużą frajdę sprawił także uczestnikom test sprawnościowy dla 

kandydatów na funkcjonariuszy S.K.R. Polegał m.in. na przejściu toru przeszkód, celnych 

rzutach, umiejętnym maskowaniu się, bezpiecznym poruszaniu się w labiryncie laserowym. 

Czwartek był dniem pełnym niespodzianek. Bibliotekarka przygotowała dla dzieci zabawne 

eksperymenty - np. wulkan w misce, lampa-lawa, tęcza na mleku itp. Wykonywały też laurki 

z okazji Dnia babci i dziadka oraz plastyczne animacje przy pomocy aplikacji na tabletach. 

Każdego dnia dzieci zbierały punkty-gwiazdki, by zdobyć legitymację funkcjonariusza 

S.K.R., którą otrzymały w ostatnim dniu ? po ułożeniu puzzli. Te kilka dni ferii w bibliotece 

z pewnością dostarczyły dzieciom dużo radości i odpoczynku i dały sporo energii do dalszej 

pracy w szkole. 

 



 

 

 



 

  
 

   

 

SPOTKANIE KLUBU MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

   W piątek, 18 stycznia w Filii mna os. Wojska Polskiego odbylo sie kolejne spotkanie 

Bibliotecznego Klubu Mangi. Tym razem urządziliśmy sobie "Literacką Bitwę" między 

Mangami Yany Toboso pt. "Kuroshistuji", a serią książek Eoina Colflera pt. "Artemis Fowl", 

która jest tematyką główną tegorocznych ferii. Porównywaliśmy obie serie pod względem 

bohaterów i fabuły oraz zastanawialiśmy się nad tym czy fani mangi chętnie przeczytaliby te 

książki. Klubowicze bawili się tak dobrze, że wyjawiła nam się druga bitwa między 

"Thorem" Marvela, mitologią nordycką i "Ewangelią według Lokiego" Joanne Hariss,          

w trakcie której doszukiwaliśmy się różnic i podobieństw w postaci Lokiego. Na następne 

spotkanie zapraszamy już 1 lutego od godziny 16:30 do Filii Grodziskiej Biblioteki 

Publicznej na osiedlu Wojska Polskiego. 

 

 

   

 

 

 



UCZYMY JĘZYKA POLSKIEGO     

 

 

     Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza społeczność ukraińską na kolejne działanie w 

ramach projektu ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA. Oferujemy naukę języka polskiego dla 

poczatkujących. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, w których w miłej 

atmosferze nauczą się Państwo podstaw języka polskiego. Zapraszamy w każdy wtorek        

o godz. 17.00 do czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej 12. Pierwsze spotkanie 5 lutego       

o godz. 17.00 

 

 

 

   

 

 

 

 



SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI     

 

 

      W środę, 30 stycznia w filii na os. Wojska Polskiego odbyło się kolejne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem przedmiotem dyskusji była książka pt. „Moje 

smoki na dobre i złe”, autorstwa Jerzego Stuhra, jednego z najlepszych polskich aktorów. 

Ta autobiograficzna powieść to forma podsumowania i rozliczenia życia artysty. Wszystkie 

dobre i złe chwile Jerzy Stuhr nazwał „Smokami”. Jak pisze „ pewnie tych złych było 

więcej – na tym polega natura życia (…) Smoki pokonać trudno, ale starać się trzeba”. 

To bardzo ciekawa i interesująca lektura, którą polecamy naszym czytelnikom. 

 

 
 

   

 

 



BŁYSKOTLIWE MALUCHY ŁĄCZY BIBLIOTEKA     

 

 

     W środę, 6 lutego w naszej bibliotece odbył się balik karnawałowy dla dzieci 

uczestniczących w cyklicznych zajęć Błyskotliwy Maluch. Cieszy nas fakt, że w zajęciach 

uczestniczą także dzieci z ukraińskich rodzin zamieszkujących w naszym mieście. 

Wspólnie z agencją artystyczną Pani Olhi Hryhorash pn. „Impreza OK” bibliotekarki 

przygotowały ciekawy program dla naszych najmłodszych czytelników. Cała sala 

zamieniła się w magiczny, kolorowy świat księżniczek, motyli, strażaków, wróżek             

i superbohaterów. Dzieci bawiły się z animatorką - Myszką Minnie w takt znanych 

dziecięcych przebojów, brały udział w licznych konkurencjach ruchowych miedzy innymi 

w zabawie z deszczową chmurką, z lokomotywą Tomkiem, z motylkami i z tunelem. 

Chociaż za oknem zimowa pogoda, temperatura na sali rosła z minuty na minutę,              

a uśmiech z buziek maluchów nie znikał, a to za sprawą szkieletora Grzesia, który porwał 

dzieci do wspólnego tańca. Zabawa dostarczyła dzieciom dużo radości i miłych wrażeń. 

Kolejna impreza dołączyła do realizowanego przez naszą bibliotekę  polsko ukraińskiego 

projektu pn. „ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA”. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

BAJKOWE PORANKI     

 

 

       We wtorek, 5 lutego w Filii na os. Wojska Polskiego odbył się tradycyjny balik 

karnawałowy zorganizowany dla naszych najmlodszych czytelników - uczestników zajęć 

"Bajkowe Poranki". Dzieci bardzo lubią takie spotkania i chętnie przebierają się w stroje 

swoich ulubionych bajkowych postaci. Dziewczęta zamieniają się w księżniczki, chłopcy 

w nieustraszonych strażaków i policjantów. W tym roku swym strojem zaskoczył nas 

Artur, który  przebrany był za pająka. Dzieci bawiły się doskonale w rytmie swoich 

ulubionych utworów. 



 

 

 



 
 

   

 

 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UKRAIŃCÓW  
   

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna rozpoczęła kolejne działanie w ramach projektu 

„ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA”, odbywającego sie pod Patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego. Oferta nauki języka polskiego spotkała się z bardzo dużym 

zainteresowaniem zamieszkującej nasze miasto społeczności ukraińskiej. W ubiegłym 

tygodniu odbyło się spotkanie organizacyjne, które cieszyło się dużą frekwencją. Każdy       

z uczestników miał okazję przedstawić się w języku polskim, opowiedzieć o regionie,        

z którego pochodzi, również o tym, czym zajmował się w swoim kraju, gdzie pracuje i jak 

długo przebywa w Polsce. Okazało się, że znajomość języka polskiego jest bardzo 

zróżnicowana. Niektórzy porozumiewają się już w sposób komunikatywny, inni 

przyznawali, że muszą zacząć od podstaw. Rolę tłumacza pełniła Pani Olha Hryhorash, 

która współpracuje z Biblioteką przy realizacji projektu. 

    We wtorek, 12 lutego odbyło się kolejne spotkanie, na którym pod okiem nauczyciela 

uczestnicy poznawali polski alfabet, ćwiczyli prawidłową wymowę głosek i dwugłosek 

oraz prowadzili konwersację. Naukę naszego języka podjęło 17 osób. 

 

 



 

 

 

  
 



   

 

WRĘCZENIE DYPLOMÓW MAŁEGO CZYTELNIKA     

 

 

    W czwartek, 14 lutego br. kolejni mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się w Bibliotece 

na uroczystym wręczeniu Dyplomów Małego Czytelnika. Podsumowania 

dotychczasowych efektów projektu "Mała książka - wielki człowiek" i wręczenia 

dyplomów dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski. Następnie przeczytał dzieciom 

opowieść o przygodach żółwia Franklina. Pogratulował też małym czytelnikom i ich 

rodzicom, że tak wytrwale przychodzili do biblioteki i wypożyczali książki. Dzieci 

opowiadały, że bardzo lubią książki, które na razie czytają im ich rodzice, chętnie 

przychodzą do biblioteki i z niecierpliwością czekają na każde następne wypożyczenie. W 

grodziskich placówkach bibliotecznych wydaliśmy łącznie 79 kart czytelnika                      

i wręczyliśmy 22 dyplomy. Biblioteka posiada jeszcze kilkanaście wyprawek więc nadal 

gorąco zachęcamy dzieci i ich rodziców do odwiedzania biblioteki. Z niecierpliwością 

czekamy tez na kolejną edycje projektu tym razem skierowaną do starszych dzieci.    

    Od września ubiegłego roku Grodziska Biblioteka Publiczna realizowała projekt dla 

trzylatków p t. "Mała książka - wielki człowiek, odbywający się w ramach ogólnopolskiej 

kampanii czytelniczej, której organizatorem był Instytut Książki. Projekt finansowany był 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja miała zachęcić 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, 

który wraz z rodzicem odwiedził bibliotekę, otrzymał w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika. Za 

każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki                 

z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę, która naklejał na kartę 

czytelnika, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Rodzice otrzymywali broszurę 

informacyjną pt. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka", 

przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, 

skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dzieci poznały ważne miejsce na 

czytelniczej mapie dzieciństwa - bibliotekę i zostały pełnoprawnymi uczestnikiem życia 

kulturalnego. 

 



 

 

 



 

 

 



  

 
 

   

POETYCKIE WALENTYNKI     

 

 

    Obchodzone 14 lutego Walentynki czyli Święto Zakochanych to dzień wyjątkowy. 

Niecodzienne też było spotkanie, które odbyło się w tym dniu w Filii Biblioteki na os. 

Wojska Polskiego. Spotkanie zatytułowane „Literacko – muzyczne rozważania o istocie 

święta zakochanych”, przygotowane zostało przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 

Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Gośćmi specjalnymi 

byli Eleonora i Ryszard Biberstajn – poeci, którym towarzyszył syn Tomasz - artysta 

muzyk. 

    W spotkaniu uczestniczył zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin 

Brudło, wicestarosta Powiatu grodziskiego – Sławomir Górny, dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych Anna Matysiak, a także liczne grono członków działającego przy 

Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Ksiuążki. 

 

    W pierwszej części uczniowie wprowadzili publiczność w romantyczny nastrój 

prezentując poetycko muzyczny montaż, w którym znalazły się najpiękniejsze wiersze o 

miłości napisane przez polskich poetów w różnych epokach literackich. 

    Następnie Eleonora i Ryszard Biberstajn przedstawili swoją twórczość recytując 

wiersze ze swoich tomików poetyckich. W trzeciej części spotkania odbyły się warsztaty 

poetyckie. Każdy z uczestników spotkania miał za zadanie napisać wiersz. Kto chciał 

mógł zaprezentować swoją twórczość, a Ryszard Biberstajn na miejscu dokonywał 

analizy utworów. Chętnych do tej zabawy słowem nie brakowało. Całe ponad 

dwugodzinne spotkanie muzycznie ilustrował Tomasz Biberstajn. 

 

    Bardzo dziękujemy za przygotowanie tego pięknego spotkania, nauczycielkom: 

Katarzynie Rzannej – Piechocie , Mirelli Jany, Grażynie Wiśniewskiej, Halinie 

Klimaszyk oraz uczniom Zespołu Szkół Technicznych: Wiktorii Tran, Natalii Koniecznej, 

Filipowi Fórmaniak, Adamowi Radajewskiemu , Elizie Kaczmarek , Alicji Pasiciel, 

Weronice Jarmuż, Weronice Łęckiej, Klaudii Verhowen. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  
 

   

 

SPOTKANIE KLUBU MANGI, KOMIKSU I ANIME     

 

 

       W ubiegły piątek, 15 lutego, w Fili na os. Wojska Polskiego odbyło się kolejne 

spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, Komiksu i Anime. Klubowicze przystąpili do 

tworzenia gry planszowej, opartej na elementach zapożyczonych z ulubionych mang           

i anime. Ustaliliśmy wstępną listę serii, podział planszy oraz ogólne zasady                          

i przystąpiliśmy do działania. Tworzenie takiej gry to nie lada wyzwanie dlatego też na 

następnym spotkaniu będziemy kontynuować rozpoczętą pracę. Serdecznie zapraszamy 

już 1 marca, od godziny 16:00 do Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu 

Wojska Polskiego. 



 

 

 



 
 

   

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW     

 

 

       W poniedziałek 18 lutego Filię Biblioteki Publicznej na Osiedlu Wojska Polskiego 

odwiedziły dzieci z grupy Kangurki z Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka                  

w Grodzisku Wielkopolskim. Była to ich pierwsza wizyta w naszej bibliotece. 

Bibliotekarka przeczytała im książeczkę z serii „Przygody Fenka” pt. „Biblioteka”. Dzieci 

poznały podstawowe zasady zachowania w bibliotece, dowiedziały się kim jest bibliotekarz 

oraz jakie książki można w bibliotece znaleźć. W wolnej chwili pooglądały książeczki oraz 

pobawiły się. Kangurki opuściły bibliotekę w dobrych humorach i obiecały odwiedzić 

bibliotekę ponownie. 

 



 

 

 

  
 



   

     

SZARE, BURE I PSTROKATE... CZYLI DZIEŃ KOTA                          

U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW  

         Dnia 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota, który został wymyślony 

przez Włochów w 1990 roku, a w Polsce jego obchody rozpoczęto w 2006 roku, 

pozyskując od razu rzesze sympatyków. Kot jest bohaterem licznych utworów 

dziecięcych: wierszy, baśni, opowiadań i powieści. Z tej okazji Grodziska Biblioteka 

Publiczna przeprowadziła pogadankę o kotach, w której wykorzystane zostały wiersze 

znanych autorów, m.in.: „Chory kotek” oraz opowiadanie o Kici Koci. W zajęciach 

wzięły udział dzieci uczestniczące w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. 

Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły przy muzyce, brały udział      

w kocich zabawach, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierzątka                  

i dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Na zakończenie każdy maluch 

otrzymał pamiątkowy medal. 

 

 



 

 

 



  

 
 

 

SLEEVEFACE - KONKURS     

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 do udziału w konkursie „SLEEVEFACE CZYLI 

UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”. Sleeveface polega na wykonaniu zdjęcia, którego 

dominującym elementem jest okładka książki w taki sposób wkomponowana w obraz, że 

widoczna jest jako część fotografowanej postaci: twarzy lub całej sylwetki. Efektem 

montażu jest kreatywne połączenie osoby czytelnika z jej książkowym wcieleniem. 

Pierwsze fotografie sleeveface pojawiły się w Internecie w 2006 r. i stały się bardzo 

popularną formą zabawy. Konkurs trwać będzie od 25 lutego do 23 marca br., a jego 

rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Międzynarodowego Dnia Książki dla 

Dzieci. 

Szczegóły i regulamin konkursy w zakładce „Konkursy”. 

 

 

   

 

BAJKOWE PORANKI     

 

 

    W czasie zajęć z cyklu Bajkowe Poranki, które odbyły się we wtorek 19 lutego, dzieci 

zapoznały się z kilkoma wierszykami, których bohaterem był kotek. To sympatyczne 

zwierzątko obchodzi swoje święto 17 lutego. Maluchy miały do wykonania zadanie. Trzeba 

było dopasować odpowiedniego kotka do właściwego miejsca na tablicy, a wszystko to 

według czytanego wierszyka. Następnie dzieci pokolorowały obrazek z wizerunkiem 



kociaka. 

W kolejny wtorek bibliotekarka przeczytała dzieciom wierszyk pt. „Wróbelek” oraz krótkie 

opowiadanie „Domek dla ptaków”. Wprowadziła także zabawę paluszkową „Ptaszki”. 

Następnie każdy otrzymał do dokończenia pracę plastyczną, karmik dla ptaków. Przyklejano 

ziarenka i kaszę, co zostało nagrodzone. W czasie, kiedy dzieci bawiły się w kółku, do 

każdego karmika „przyleciały” ptaszki. Na zakończenie zajęć maluchy chętnie bawiły się 

klockami. 

 

 

 

  
 

  



 

 

"O CO CHODZI" - SZKOLENIE Z KODOWANIA W BIBLIOTECE     

 

 

    We wtorek, 5 marca br. w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie            

w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece”. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze 

oraz młodzież z klasy IIB o profilu informatycznym Zespołu Szkół Technicznych w 

Grodzisku Wielkopolskim, która zaoferowała pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zajęć 

dla dzieci. Warsztaty prowadziły Panie Magdalena Rusnok i Marta Kamiński z 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Szkolenie 

obejmowało: 

- Kodowanie offline - kubeczkowe. Nauka kodowania przy pomocy kubeczków, bez 

sprzętu elektronicznego, 

 

- Gra Edukacyjna Scottie Go! - połączenie gry planszowej z użyciem tabletu. 

- Zapoznanie z możliwościami robota Photon - doskonałego narzędzia do nauki 

programowania poprzez zabawę, która wciągnie do swojego świata nie tylko najmłodszych. 

W ramach projektu Grodziska Biblioteka Publiczna otrzymała trzy zestawy do nauki 

kodowania: tablety, gry edukacyjne Scottie Go, roboty Photon wraz z akcesoriami oraz 

matę edukacyjną, które posłużą do nauki kodowania i organizacji zajęć o tej tematyce na 

które zaprosimy już wkrótce po zakończeniu remontu oddziału dla dzieci i młodzieży. 

 

 



 

  
 

 

   

    

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA 

DZIECI 

 

      Zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. Impreza odbędzie się           

w sobotę, 30 marca o godz. 15.30 w sali widowiskowej CK Rondo. Patronat Honorowy nad 

wydarzeniem objął Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. 

W programie m. in. : Spotkanie z bajką i Misią Marysią, przedstawienie w wykonaniu dzieci 

z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały pt. „Trzy świnki”, przedstawienie                 

w wykonaniu dzieci z SP 1 pt. „Mały Książę na ratunek ukochanej róży”, biblioteczne 

animacje, konkursy, quizy, kiermasz książek dla dzieci, Fotobudka – Pstrykawka, 

bookcrossingowe Koło Fortuny oraz rozstrzygnięcie konkursu pt. „Sleeveface czyli ubierz 

się w książkę. 

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci obchodzony jest 2 kwietnia. W ten dzień,          

w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen. Święto 

uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, 

Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku). Każdego roku gospodarzem święta jest 

inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, 

Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska takża była 

gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku. 



 

 

   

 

 

POSZUKUJEMY WYDAWNICTW     

 

 

      Grodziska Biblioteka Publiczna gromadzi wszelkie dokumenty życia społecznego 

naszego regionu: plakaty, ulotki, firmowe foldery reklamowe, zaproszenia, fotografie, 

widokówki, a także czasopisma regionalne. Aktualnie wraz z parafią farną jesteśmy           

w trakcie kompletowania czasopisma wydawanego od roku 2002 przez Parafię św. Jadwigi 

Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim. W związku z czym poszukujemy brakujących 

numerów: GŁOSU FARNEGO i GŁOSU PARAFIALNEGO. Jeżeli jesteście Państwo w 

posiadaniu numerów w/w wydawnictw i chcielibyście podarować lub udostępnić do 

skopiowania prosimy o kontakt z Czytelnią Grodziskiej Biblioteki. Skompletowane 

roczniki gazety znajdą swoje godne miejsce w zbiorach Biblioteki, a także zostaną 

udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej. 

 

 

   



 

 

 

STARTUJEMY Z KODOWANIEM     

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 7 - 10 lat na zajęcia z cyklu „Kodowanie w Bibliotece”             

w ramach Bibliotecznego Klubu Kodowania, które odbywać się będą w Oddziale dla dzieci 

i młodzieży przy ul. Kolejowej 12 Pierwsze zajęcia 5 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc 

ograniczona. Zapisy dzieci osobiście w bibliotece lub telefonicznie - 612271285 

 

 

   

 

JAK ROBIĆ DOBRZE. SPOTKANIE Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ     

 

 

   W piątek 22 marca, gościł w Grodzisku Wielkopolskim Szymon Hołownia, znany                

i ceniony publicysta, dziennikarz, autor kilkunastu książek, społecznik oraz założyciel dwóch 

fundacji. Podczas trwającego blisko trzy godziny spotkania Szymon Hołownia opowiadał o 

swojej twórczości i książkach, ale głównie o prowadzonej działalności charytatywnej. Jest on 

bowiem założycielem fundacji „Kasisi” oraz „Dobra Fabryka”, które pomagają dzieciom           

i dorosłym, w wielu krajach Afryki: w Zambii, Togo, Burkina Faso, czy Kongo. 

   Działalność założonych przez niego fundacji opiera się głównie na drobnych, ale 

regularnych darowiznach od tzw. normalnych ludzi. Od nikogo nie chcemy wszystkiego. 

Zależy nam na drobnych, ale regularnych przelewach. Zdajmy sobie sprawę z tego, że 

podarowane dwa czy pięć złotych może komuś uratować życie - stwierdził. Mówił jak bardzo 

trudne chwile przeżywają wszyscy pracujący w Afryce opiekunowie gdy musza patrzeć na 

śmierć swoich podopiecznych, gdy czują się bezradni wobec choroby, bólu i cierpienia. Ich 

praca to ciągła walka z wieloma przeciwnościami, pomimo których osiągnęli dużo; wielu 

swoim podopiecznym pomogli przeżyć ale też godnie umrzeć. Tragiczny los chorych, 

skrajnie trudne warunki życia, panujący w tych krajach głód nie powinien być nikomu 

obojętny, każdy może pomóc. Starajmy się niczego nie odkładać na jutro Każdy dzień 

przynosi nową szansę na działania. Zróbmy rachunek sumienia i podsumujmy ile w danym 



dniu zrobiliśmy, zamiast gadać zmieniajmy świat. Jest dzisiaj. Nie ma "wczoraj", nie ma 

"jutro". Nie ma ważniejszej rzeczy, bo za chwilę będzie inny świat - mówił. 

 

   Gość mówił także o relacjach współczesnego świata i religii, o wierze, jej celebracji              

i uczynkach. Namawiał, aby małymi, codziennymi wyborami wpływać na ekonomię               

i środowisko, aby ratować świat od klęski ekologicznej, a wtedy będzie lepszym miejscem 

do życia teraz i w przyszłości. Nie mamy zapasowej Ziemi. Jeśli nasze pokolenie nie zacznie 

obchodzić się z nią bardziej odpowiedzialnie, katastrofy ekologiczne mogą stać się 

codziennością naszych dzieci i wnuków. Nawiązał także do Ewangelii i jej znaczenia            

w codziennym życiu chrześcijanina Ewangelia to pomaganie. Pomaganie na już. Nie myśleć, 

a robić – mówił 

 

    Po zakończonym spotkaniu do naszego gościa ustawiła się ogromna kolejka. Każdy           

z uczestników spotkania miał okazję kupić książki, dostać dedykację oraz zrobić 

pamiątkowe zdjęcie z autorem. 

  Spotkanie zostało zorganizowane przez Grodziską Bibliotekę Publiczną oraz Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Odbyło się pod Patronatem Honorowym 

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

 

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej        

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za dofinansowanie spotkania ze środków 

Dyskusyjnego Klubu Książki, CK Rondo za pomoc techniczną, grodziskim przedsiębiorcom: 

Rafałowi Lusinie (Haba), Piotrowi Matysiakowi (Matbud), Dariuszowi Krawczykowi (PHU 

Format), Pawłowi Andrysowi (PHU) za finansowe wsparcie organizacji spotkania. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

   

 

 

 
   

SPOTKANIE KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME 
   

      W piątek, 15 marca w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce kolejne 

spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, Komiksu i Anime. Członkowie nadal pracują nad 

grą planszową, tym razem własnoręcznie rysowali poszczególne pola. Na kolejne spotkanie 

zapraszamy 29 marca do Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej od godziny 16:00 



 

 

 
 



   

 

    

BAJKOWE PORANKI 
     

    W trakcie marcowych zajęć z cyklu Bajkowe Poranki żegnaliśmy zimę i wypatrywaliśmy 

pierwszych oznak wiosny. Dzieci poznały krótkie opowiadanie zawarte w książeczce 

„Wiosna Misia Uszatka” pt. „Kotki, które nie miauczą”. Tytułowe kotki, czyli bazie 

wierzbowe wyklejaliśmy potem z krepy. Dzieci z dumą prezentowały swoje prace 

plastyczne. 

Wiosna ostatecznie do nas przyszła, wraz z pierwszymi wiosennymi kwiatami. Powitaliśmy 

ją ochoczo. A żeby było jej z nami weselej dzieci wykonały dla niej wiosenny mini koncert . 

Pierwszy kontakt z niektórymi instrumentami muzycznymi, takimi jak tamburyn, bębenek, 

trójkąt dał dużo radości. W czasie zajęć wykonujemy rozmaite proste prace plastyczne, 

aktywizujące dziecięcą wyobraźnię. Ostatnio malowaliśmy hiacynty z folii bąbelkowej. 

Zachęcamy rodziców do tego rodzaju aktywności również w domu. 

 

 



 

  
 

   

 

    

WIEKLANOCNE TRADYCJE W POLSCE I NA UKRAINIE     

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zapraszamy na polsko – ukraińskie 

spotkanie, podczas którego będziemy mieli okazje porozmawiać o zwyczajach obchodzenia 

Wielkanocy w Polsce oraz o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych na Ukrainie. Spotkanie 

odbędzie się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pn. „ŁĄCZY NAS 

BIBLIOTEKA”, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego. 

Warsztaty z wyobraźnią. 

Zapraszamy dzieci na „Warsztaty z wyobraźnią”, na których wykonywać będziemy ozdoby 

wielkanocne. Zapewniamy niezbędne materiały, instruktaż i dobrą zabawę. Ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału. 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 9 kwietnia o godz. 16.00 w czytelni Biblioteki przy ul. 

Kolejowej 12 

 



 

 

 

   

 

    

MAŁY KSIĄŻĘ, TRZY ŚWINKI, MISIA MARYSIA I WIELE INNYCH 

ATRAKCJI 

       W sobotę, 30 marca Grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła na Międzynarodowy 

Dzień Książek Dla Dzieci. Święto obchodzone jest 2 kwietnia w dzień urodzin słynnego 

duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Ustanowione zostało w 1967 roku 

przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi IBBY. Impreza odbyła się pod 

patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Obecny na spotkaniu Sekretarz Gminy 

Artur Kalinowski przeczytał dzieciom bajkę pt. „Marysia u babci dziadka”. 

 

   Zgromadzona na Sali widowiskowej CK Rondo publiczność gorącymi brawami 

nagrodziła przedstawienie dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały pt. „Trzy 

Świnki” oraz spektakl pt. „Mały Książę na ratunek ukochanej róży” w wykonaniu dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim. 

   Na uczestników oczekiwały atrakcje: Misia Marysia, fotobudka, zakręcone koło fortuny         

i animacje przygotowane przez Panie bibliotekarki. Nie zabrakło też stoiska z książkami, 

które można było zakupić po okazyjnych cenach. W trakcie imprezy nastąpiło 

podsumowanie konkursu „Sleeveface – czyli ubierz się w książkę”. Podsumowania             

i wręczenia nagród dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski. Pierwsze miejsce zajęła 



Nina Bobrowicz, drugie Angelika Przysło a trzecie Samanta Paczkowska. 

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom i dzieciom         

z Przedszkola Gminnego im Krasnala Hałabały oraz  Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim za przygotowanie przedstawień         

i pomoc przy organizacji imprezy. Dziękujemy także pracownikom CK Rondo za obsługę 

techniczną imprezy. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  
 

   



 

    

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI STULECIA POLSKIEJ POLICJI 

 

 

       Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendantem Głównym Policji zapraszają do 

udziału w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie 

polskiego kryminału”. Ze względu na setną rocznicę powstania Policji i polskiej 

kryminalistyki, prace konkursowe powinny zawierać mocno rozbudowany motyw 

policyjny. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne w każdej z trzech kategorii konkursowych: 

kryminał sto lat temu, kryminał dzisiaj i kryminał za sto lat. Zwycięzcy otrzymają 2 000 zł 

za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce. 

Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są 

także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 

16 roku życia, a prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres 

konkurs@niepodlegla.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa            

w konkursie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-

opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/.  

Szczegóły w zakładce KONKURSY 
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SPOTKANIA Z BAJKOWĄ POSTACIĄ - MISIĄ MARYSIĄ 
    

    W tym tygodniu Grodziską Bibliotekę Publiczną odwiedziła jedna z bohaterek bajek, 

które znajdują się w naszych zbiorach bibliotecznych – Misia Marysia. Marysia jest to 

postać, która wśród najmłodszych czytelników wzbudza wielką sympatię. Na spotkania         

z bajkami, które odbywały się w Oddziale dla dzieci i młodzieży oraz w Filii na os. Wojska 

Polskiego przybyły liczne grupy dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały oraz 

Przedszkola „Chatka Puchatka. Wszelkie tego typu spotkania są doskonałą okazją do 

wspólnego czytania, a co ważne do zachęcania najmłodszych czytelników do sięgania po 

książki z kolejnymi przygodami naszych gości. 

 

 



 

 

 



 

 

 



  
 

   

    

TANIA VALKO ZACHWYCIŁA GRODZISKĄ PUBLICZNOŚĆ 

 

     O swoim codziennym życiu, a także kulturze oraz sytuacji kobiet w krajach arabskich        

i azjatyckich opowiadała podczas spotkania w Grodziskiej Bibliotece Publicznej Tanya 

Valko - autorka bijących rekordy popularności arabskiej i azjatyckiej sagi. 

    W 1995 roku wyjechała do Libii gdzie pracowała jako nauczycielka w Polskiej Szkole 

działającej przy Ambasadzie RP. Prowadziła też kursy języka angielskiego dla dzieci             

i młodzieży. Od roku 1998 mieszkała w Trypolisie, stolicy Libii, gdzie pracowała jako 

asystentka ambasadorów RP, a także jako attaché kulturalny. 

    Po dwuletnim pobycie w kraju wyjechała ponownie tym razem do Królestwa Arabii 

Saudyjskiej. W 2012 roku przeprowadziła się do Dżakarty, stolicy Indonezji, gdzie 

mieszkała do 2018 r., kiedy to wróciła do Polski. Jest autorką tzw. arabskiej sagi, na którą 

złożyły się m. in. powieści pt.: „Arabska żona", „Arabska córka", „Arabska krew"                   

i „Arabska księżniczka", a także następnego cyklu powieściowego pod zbiorczym tytułem 

„Azjatycka saga". Opowiedziała też o swoich książkach, będących rezultatem ponad 

dwudziestoletniego pobytu w krajach muzułmańskich, w których porusza kontrowersyjne 

tematy będące efektem badań, własnych doświadczeń i zasłyszanych opowieści. Jej powieści 

to wiele prawdziwych ludzkich historii, także wydarzeń, w których sama brała udział 

przetworzonych w fikcję literacką. Licznie zgromadzona publiczność miłośników twórczości 

autorki, wśród której znalazła się fanka, która przyjechała na to spotkanie aż z Żar                  

z zainteresowaniem wysłuchała fascynujących opowieści autorki. Dodatkową atrakcją była 

możliwość nabycia książek z autografem autorki i zrobienia pamiątkowego selfie. 

 



 

 



 

 

 

 



 
 

   

 

   
 

 

 

   KODOWANIE W BIBLIOTECE  

     W czwartek, 4 kwietnia w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia                

z kodowania odbywające się w ramach Bibliotecznego Klubu Kodowania. Głównym celem 

Klubu jest zainteresowanie młodych osób nauką programowania, pokazanie, że 

programowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło radości i satysfakcji. 

Podczas spotkania bawiliśmy się offline. Dzieci dowiedziały się co to jest kodowanie, 

poznały szyfr i samodzielnie zaszyfrowywały i odszyfrowywali hasła, za pomocą 

kolorowych kubeczków przeszli dyktando graficzne i rozkodowywali diagramy. 

Podczas 1,5 godzinnych zajęć dzieci mogły zgłębić wiedzę podstawowego programowania, 

a przy tym świetnie się bawić. 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNTU6a29kb3dhbmllLXctYmlibGlvdGVjZSZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


 

 

 

 
 

   

 

 



    

TRADYCJE WIELKANOCNE W POLSCE I NA UKRAINIE  
     

       We wtorek, 9 kwietnia w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie pt. 

„Polskie i ukraińskie tradycje wielkanocne”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Grodziska 

Wielkopolskiego Piotr Hojan, który sprawuje Patronat Honorowy nad realizowanym przez 

bibliotekę projektem pn. „Łączy nas Biblioteka”. Uczestnicy spotkania rozmawiali                 

o przygotowaniach i obchodzeniu Świąt Wielkanocnych w Polsce i na Ukrainie, a także         

o panujących w naszych krajach tradycjach. 

    Ukraińscy goście zaprezentowali własnoręcznie wykonane koszyki wielkanocne 

wypełnione pisankami, tradycyjnymi potrawami, a także mnóstwem przygotowanych 

specjalnie na tę okazję tradycyjnych łakoci i wypieków. Była też okazja spróbowania 

tradycyjnych wielkanocnych potraw, które w świąteczne dni goszczą na polskich                   

i ukraińskich stołach. W trakcie rozmów okazało się, że większość tradycji i zwyczajów w 

naszych krajach jest bardzo podobna.  W Oddziale dla dzieci i młodzieży przeprowadzone 

zostały „Warsztaty z wyobraźnią”, podczas których dzieci uczestniczące w spotkaniu 

wykonywały ozdoby wielkanocne. Powstały piękne pisanki, kurczaczki, ozdobne pudełka na 

prezenty i jajka - niespodzianki na patyku. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużą 

pomysłowością, kreatywnością i zręcznością, dzięki czemu stworzyli piękne                            

i niepowtarzalne ozdoby, które ozdobią wielkanocne stoły i koszyczki w ich domach. 

Czas wielkanocnych przygotowań, refleksji i radosnego oczekiwania, stał się również 

doskonałą okazją do tego integrującego nasze społeczności spotkania. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  
 

   

  
  

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI 

 

       Wraz z nadejściem wiosny Grodziska Biblioteka Publiczne wznowiła realizację cyklu 

„Walizka Pełna Opowieści”. W spotkaniach, które odbywają się w Filii na os. Wojska 

Polskiego wzięły udział grupy dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala 

Hałabały,  Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka oraz pięciolatki i sześciolatki              

z Prywatnego Przedszkola Wiercipięta. Tym razem dzieci wybrały się do Krakowa. 

Poznały najsłynniejsze zabytki, z zaciekawieniem wysłuchały Hejnału Mariackiego oraz 

związanej z nim opowieści, poznały Lajkonika a także krakowskie stroje. Bibliotekarka 

przedstawiła za pomocą teatrzyku kukiełkowego opowiadanie Wandy Chotomskiej pt. 

„Smok ze Smoczej Jamy” o smoku wawelskim. Smoka należało następnie ułożyć z puzzli. 

 

    Na zakończenie wszyscy zabawili się w Lajkonika oraz otrzymali do pokolorowania 

zabawnego mieszkańca wawelskiej groty.  W środę, 10 kwietnia Filię odwiedziły także 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=48:aktualnoci-2019r&id=1157:walizka-pena-opowieci&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNTc6d2FsaXprYS1wZW5hLW9wb3dpZWNpJmNhdGlkPTQ4OmFrdHVhbG5vY2ktMjAxOXImSXRlbWlkPTEwMA==


dzieci z klasy pierwszej i drugiej ze Szkoły Podstawowej w Słocinie. Uczniowie również 

wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Krakowa a po krótkiej przerwie w ramach cyklu 

zapoznali się z informacjami dotyczącymi Warszawy. Wysłuchały legendy o Bazyliszku 

oraz przy dźwiękach muzyki Chopina narysowały własne wyobrażenie potwora ze stolicy. 

W prezencie otrzymały wykreślankę o Krakowie oraz matematyczną kolorowankę               

z Bazyliszkiem. 

 

 



 

 

 

 

  
 



 

 

XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK  

      XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbędzie się w dniach od 9 do 15 maja 2019 r. 

Przebiegać będzie pod hasłem #biblioteka. za którym kryją się się ludzie, zbiory, spotkania, 

wydarzenia i imprezy.  Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała dla Państwa cykl 

wydarzeń promujących bibliotekę i czytelnictwo, na które serdecznie zapraszamy. Grodziski 

Tydzień Bibliotek odbędzie się Pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

Program 

8 maja 

godz. 11.00 - BŁYSKOTLIWY MALUCH - zajęcia adaptacyjno edukacyjne dla dzieci 

(Oddział dla dzieci i młodzieży) 

9 maja 

godz. 11.30 - SPOTKANIE Z WOJCIECHEM WIDŁAKIEM - autorem książek dla dzieci 

(Oddział dla dzieci i młodzieży) 

godz. 15.30 Godzina kodowania (Oddział dla dzieci i młodzieży) 

10 maja 

godz. 11.00 - W PUSTYNI I W PUSZCZY: ŚLADAMI STASIA I NEL - spotkanie z 

podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem (Oddział dla dzieci i młodzieży) 

godz. 16.00 - KLUB MANGI KOMIKSU I ANIME (Filia os. Wojska Polskiego) 

godz. 17.00 - INDIE. BOLLYWOOD ZA KULISAMI - spotkanie z podróżnikiem Piotrem 

Kowalczykiem (Czytelnia Biblioteki) 

11 maja 

godz. 9.00 - ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ - rajd rowerowy do Biblioteki Publicznej w 

Granowie 

13 maja 

godz. 10.00 - # KURA ADELA - spotkanie z bajką (Oddział dla dzieci i młodzieży) 

godz. 17.00 - GALERIA MŁODYCH - Wernisaż wystawy fotografii Wiktorii Piotrowiak, 

absolwentki grodziskiego Gimnazjum  (Czytelnia Biblioteki) 

14 maja 

godz. 10.00 - # KURA ADELA - spotkanie z bajką (Oddział dla dzieci i młodzieży) 

godz. 11.00 -BAJKOWE PORANKI - zajęcia adaptacyjno edukacyjne dla dzieci (Filia os. 

Wojska Polskiego) 

godz. 18.30 - PRZE$Z PRYZMAT NIEPOWAGI 2 - wieczór autorski Mateusza Wieczorka, 

grodziskiego autora powieści pt.„66 dusz”, „7 kobiet mafii”, 

„Ostatni worek cementu" (Czytelnia Biblioteki) 

16 maja 

godz. 18.30 - POETYCKIE TALENTY "SŁOWAKA" - wieczór autorski Ilony Chojnackiej 

i uczniów LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim (Czytelnia Biblioteki) 

8 - 15 maja 

- Biblioteka dzieciom (Filia os. Wojska Polskiego) 

- Walizka pełna opowieści. Zajęcia dla grup przedszkolnych. 

- My w przyszłości, czyli kim chcesz zostać. Cykl zajęć dla kl.1-3 oraz dzieci sześcioletnich. 

8 - 15 maja 

ABOLICJA 

  



 

 



 

 



  

 

  

  

  
 

SPOTKANIE KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME  

    W piątek, 12 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, 

Komiksu i Anime. Po odpoczynku z Quizem Muzycznym, który to miał miejsce na 

wcześniejszym spotkaniu, klubowicze ze zdwojoną siłą wrócili do pracy nad grą. Ponownie 

skupili się na rysowaniu pól oraz tworzeniu zasad. Na następne spotkanie Klubu 

zapraszamy 10 maja do Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej od godz. 16:00. 

 



 
 

   

  
  

ZAJĄCZEK ODWIEDZIŁ "BAJKOWE PORANKI" 

     

     We wtorek, 16 kwietnia uczestników Bajkowych Poranków odwiedził tradycyjny 

„zajączek”. Dzieci przygotowały się do tego wydarzenia ozdabiając dla niego koszyczki. Po 

wysłuchaniu opowiadania „Pisanka” maluchy własnoręcznie zamieniały styropianowe jaja w 

pisanki. Praca została nagrodzona – w koszyczkach bowiem znalazły się upominki w postaci 

słodyczy i tzw. „dyngusówek”.  Wszystkim dzieciom i ich opiekunom życzymy wesołych 

Świąt.  

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=48:aktualnoci-2019r&id=1160:zajczek-odwiedzi-qbajkowe-porankiq&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNjA6emFqY3play1vZHdpZWR6aS1xYmFqa293ZS1wb3JhbmtpcSZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


 

  

 

 
 

   

 



    

SPOJRZENIE MROKU... WYSTAWA FOTOGRAFII WIKTORII 

PIOTROWIAK 

 

       W poniedziałek, 13 maja 2019 r. o godz. 17.00 w ramach XVI Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek w Galerii Młodych Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbył się 

wernisaż wystawy fotografii autorstwa Wiktorii Piotrowiak pt. "SPOJRZENIE MROKU". 

Wiktoria Piotrowiak ma 16 lat i uczęszcza do 3 klasy gimnazjum w Grodzisku 

Wielkopolskim. Swoją przygodę z fotografią rozpoczęła już w dzieciństwie. 

"Jestem osobą, która idzie przez świat z kreatywnym spojrzeniem wyobraźni. Patrzę na 

niego przez troje oczu. Moje pierwsze oko umożliwia mi dostrzeżenie piękna, drugie na 

poznaniu wyjątkowości, a trzecie na upamiętnieniu ułamków wspomnień. Fotografią 

zainspirował mnie mój tata. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna. Był osobą, która w 

pewnym sensie popchnęła mnie do krainy fotografii. Kiedyś mogłam tylko dumnie podążać 

za nim krokiem. Obserwowałam ruchy rodziciela i patrzyłam jak tworzy swoją własną 

sztukę. Teraz sama mogę odtwarzać swoje wizję. Życie z aparatem, kamerą, długopisem i 

kartką to zdecydowanie mój świat. Moje fotografie skupiają się w większości pośród ludzi. 

Według mnie ich piękno można doskonale odwzorować dzięki aparatowi... albo dzięki 

osobie za aparatem. Zdjęcia w dużej mierze pokazują jak bardzo każdy się różni. Jak każdy 

jest wyjątkowy. Wystarczy po prostu otworzyć oczy i pozwolić im na widzenie kogoś w inny 

nieznany dotąd sposób". 

Wystawa prezentowana będzie w Galerii Młodych Grodziskiej Biblioteki Publicznej przy 

ul. Kolejowej 12 w dniach od 13 do 27 maja 2019 r. 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



   

   
 

PRZEZ PRYZMAT NIEPOWAGI 2 - SPOTKANIE Z MATEUSZEM 

WIECZORKIEM 

 

         W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteki zapraszamy Państwa na wieczór 

autorski MATEUSZA WIECZORKA - grodziskiego autora powieści pt.„66 dusz”, „7 kobiet 

mafii”, „Ostatni worek cementu", zatytułowany "PRZEZ PRYSZMAT NIEPOWAGI 2". 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 maja br. o godz. 18.30 w czytelni Biblioteki przy ul. 

Kolejowej 12 

Mateusz Wieczorek 

Urodził się w 1988 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Uważa się za lokalnego patriotę. Jego 

dotychczasowe życie upłynęło pod znakiem absurdu, który teraz postanowił wlać w swoje 

dzieła. Był już asystentem spedytora międzynarodowego, żołnierzem zasadniczej służby 

wojskowej, przedstawicielem handlowym oraz urzędnikiem państwowym. Obecnie pracuje 

jako operator wydobycia ropy i gazu. W wolnych chwilach pisze swoje książki. Ponad życie 

kocha kino, dobrą zabawę z przyjaciółmi oraz grę w paintball’a. Kiedy jednak świat nabiera 

zbyt szybkiego tempa, wymyka mu się by w ciszy i spokoju powędkować. 

(źródło opisu: http://www.pictame.com/user/wieczorekmateusz/1402206861) 

 

 

   

http://www.pictame.com/user/wieczorekmateusz/1402206861
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNjY6cHJ6ZXotcHJ5em1hdC1uaWVwb3dhZ2ktMiZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


   
 

POETYCKIE TALENTY "SŁOWAKA" 

 

      W czwartek, 16 maja, w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteki, w Czytelni 

Biblioteki odbył się wieczór poetycki zorganizowany we współpracy z Liceum 

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, zatytułowany 

„Poetyckie talenty „Słowaka””. Gościem wieczoru była Ilona Chojnacka autorka 

debiutanckiego tomiku poezji zatytułowanego „Krwawy księżyc miłości” oraz uczniowie: 

Marta Rzeźnik, Adam Boch, Laura Napierała, Martyna Turnowska, Norbert Gryczyński, 

Dagmara Rupa, którzy recytowali licznie zgromadzonej publiczności napisane przez siebie 

wiersze. 

 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNjc6cG9ldHlja2llLXRhbGVudHktcXNvd2FrYXEmY2F0aWQ9NDg6YWt0dWFsbm9jaS0yMDE5ciZJdGVtaWQ9MTAw


 

 

 



 

 

 



  

  
 

   

 

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM WIDŁAKIEM 

 

        W czwartek, 9 maja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek naszym 

gościem był Wojciech Widłak - polski pisarz, autor ponad trzydziestu książek dla dzieci, 

znany szczególnie dzięki serii o Panu Kuleczce. W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Grąblewie. Autor opowiedział o swojej przygodzie związanej          

z pisaniem książek, przyznał również, że pisanie książek daje mu wielką satysfakcję             

i ogromną radość. W czasie spotkania autor opowiadał dzieciom historie z tej i nie z tej 

ziemi, jak powstają jego książki, skąd czerpie pomysły i jak wygląda jego współpraca          

z ilustratorami. Pisarz przeczytał także jedno ze swoich opowiadań, a następnie pokazał 

dzieciom, że nawet mała czarna kropka może być głównym bohaterem opowiadania. Za 

sprawą wyobraźni może przeistoczyć się w dziurę ozonową, oko cyklopa, czy zwykły 

guzik. Czas spędzony na spotkaniu autorskim upłynął w bardzo miłej atmosferze. 

Tradycyjnie już po spotkaniu można było zakupić książki m.in.: o przygodach Pana 

Kuleczki i otrzymać autograf z dedykacją. 

 

 



 

 



 

 

 
 

   



 

 

  
  

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 

 

      W sobotę, 11 maja w ramach imprez XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ruszyła     

I grodziska edycja Ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Dopisała nie tylko pogoda, 

ale i liczne grono uczestników, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Pomarańczowy peleton 

wyruszył w trasę, biegnącą z Grodziska Wielkopolskiego do Granowa, gdzie w Bibliotece 

Publicznej na uczestników czekał poczęstunek, muzyka, wystawa gobelinów oraz pamiątek     

z historii Granowa. 

 

 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=48:aktualnoci-2019r&id=1169:odjazdowy-bibliotekarz&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNjk6b2RqYXpkb3d5LWJpYmxpb3Rla2FyeiZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


 

 

  
 

   

 

 

 

    

KURA ADELA - BOHATERKA KSIĄŻEK JOANNY KRZYŻANEK W 

GRODZISKIEJ BIBLIOTECE 

 

       W dniach 13-15 maja Grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci z Przedszkola 

Gminnego im. Krasnala Hałabały oraz dzieci uczestniczące w cyklicznych zajęciach 

Błyskotliwego Malucha do wspólnego świętowania w ramach XVI Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek. Gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży była bohaterka książek 

Joanny Krzyżanek – Kura Adela. Dzieci miały możliwość wysłuchania zabawnego 

opowiadania pt.: „Kura i huśtawka” a następnie miały niepowtarzalną okazję zatańczyć        

z Kurą Adelą do jej ulubionej piosenki. W swojej podręcznej torebce Adela miała 

niespodzianki dla każdego uczestnika spotkania - piękne zakładki do książki oraz 

kolorowanki ze swoim wizerunkiem. 



 

 



 

 



 

 

  
 

  

 

BAŃKOWY ZAWRÓT GŁOWY 

 
     W środę, 8 maja gościem Grodziskiej Biblioteki Publicznej była animatorka Olga. 

Podczas zajęć Błyskotliwego Malucha dzieci brały udział w licznych zabawach ruchowych. 

Nie zabrakło również zabaw angażujących rodziców oraz gier z wykorzystaniem chusty 

Klanza. Następnie wraz ze swoim pomocnikiem zaprezentowała fantastyczny pokaz baniek 

mydlanych. a zwieńczeniem imprezy było zamykanie dzieci w ogromnych bańkach. 

 

    



 

 

 



 
 

 

 



    

    

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM PIOTREM KOWALCZYKIEM 

    W piątek, 10 maja naszym gościem był Piotr Kowalczyk – podróżnik, fotograf, pilot 

wycieczek a przede wszystkim pasjonat kultury Azji. Spotkał się z naszymi czytelnikami   

w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Pierwsze spotkanie, w którym 

uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie zatytułowane „Śladami 

Stasia i Nel” nawiązywało do powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

Podróżnik opowiadał o swojej wyprawie przez afrykańskie kraje: Egipt, Sudan, Etiopię        

i Kenię. Swoje opowieści przeplatał pokazem zdjęć i filmów, które powstały jako relacje     

z podróży. Opowiadał też jak zostać podróżnikiem oraz jak ciekawie i bezpiecznie 

zorganizować swoja podróż bez konieczności ponoszenia dużych wydatków finansowych 

W godzinach popołudniowych spotkał się z grodziską publicznością, która zabrał               

w egzotyczną podróż do Indii. Podczas spotkania zatytułowanego „Indie. Bollywood za 

kulisami” przedstawił miejsca, do których zwykli turyści rzadko docierają. Przedstawił 

Indie jako kraj kontrastów, w którym ludzie żyją albo w niewyobrażalnym bogactwie, albo 

w skrajnym ubóstwie, gdzie widzimy budowle ociekające złotem, kontrastujące ze skrajnie 

zrujnowanymi ruderami. 

 

 



 

 

  
 

   

 

SPOTKANIE Z GRODZISKIM PISARZEM MATEUSZEM 

WIECZORKIEM 

 

     We wtorek, 14 maja, w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w czytelni 

biblioteki odbył się wieczór autorski MATEUSZA WIECZORKA - grodziskiego pisarza, 

autora powieści pt.„66 dusz”, „7 kobiet mafii”, „Ostatni worek cementu", zatytułowany 

"PRZEZ PRYZMAT NIEPOWAGI 2". Pełne humoru i ekspresji spotkanie zgromadziło 

liczne grono grodziskich miłośników książki. Autor opowiadał m. in. o tym jak 

przypadkowo został pisarzem, choć nigdy nie przepadał za czytaniem książek. Zabawne 

historie z życia i anegdoty miały jednak ukryte przesłanie - zachęcały do sięgnięcia po 

książki, a także podjęcia samodzielnych prób pisania. Autor zaprezentował też maszynopis 

swej następnej powieści, która jest właśnie przygotowywana do druku.  Serdecznie 

dziękujemy za to interesujące spotkanie. 



Mateusz Wieczorek urodził się w 1988 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Uważa się za 

lokalnego patriotę. Jego dotychczasowe życie upłynęło pod znakiem absurdu, który teraz 

postanowił wlać w swoje dzieła. Był już asystentem spedytora międzynarodowego, 

żołnierzem zasadniczej służby wojskowej, przedstawicielem handlowym oraz urzędnikiem 

państwowym. Obecnie pracuje jako operator wydobycia ropy i gazu. W wolnych chwilach 

pisze swoje książki. Ponad życie kocha kino, dobrą zabawę z przyjaciółmi oraz grę               

w paintball’a. Kiedy jednak świat nabiera zbyt szybkiego tempa, wymyka mu się by w ciszy 

i spokoju powędkować. 

(źródło opisu: http://www.pictame.com/user/wieczorekmateusz/1402206861) 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

   

 



  
  

SPOTKANIE KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME 

 

       W piątek, 10 maja odbyło się kolejne spotkanie klubu. Tym razem urządziliśmy sobie 

wieczór gier karcianych. Zapoznaliśmy się z kilkoma pozycjami min. Kłamcianka 

Towarzyska, Yu-gi-oh!, Sushi go! oraz rozegraliśmy partyjkę „Najemników” – karcianki        

z gatunku RPG. Na następne spotkanie zapraszamy już 24 maja od godz. 16:00 do Filii 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego 

 

 

  
 

   

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=48:aktualnoci-2019r&id=1174:spotkanie-klubu-mangi-komiksu-i-anime&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNzQ6c3BvdGthbmllLWtsdWJ1LW1hbmdpLWtvbWlrc3UtaS1hbmltZSZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


    

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO 

 

           W trwającym od 8 do 16 maja XVI Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek w Filii na os. 

Wojska Polskiego odbyło  się szereg zajęć dla dzieci. W piątek 10 maja do biblioteki 

przybyły dzieci z grupy Sowy z Przedszkola Chatka Puchatka, by wziąć udział w kolejnym 

spotkaniu z cyklu „Walizka pełna opowieści”, realizowanym w naszej Bibliotece dla grup 

przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Tym razem walizka kryła w sobie pamiątki                    

z Warszawy. Po zapoznaniu się z pamiątkami dzieci wysłuchały legendy o Bazyliszku.         

W poniedziałek 13 maja na spotkanie z tego cyklu przybyły przedszkolaki z Filii Osiedlowej 

Przedszkola Gminnego: grupy Żabki i Pszczółki. Na zakończenie każdego spotkania dzieci 

otrzymały herb danego miasta oraz kolorowanki. 

 

Dla starszych grup (kl. 1-2 oraz sześciolatków) bibliotekarki przygotowały zajęcia pt. „My     

w przyszłości, czyli kim chcesz zostać”. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas 1 i 2 ze 

Szkoły Podstawowej w Słocinie oraz grupa Sarenki z Przedszkola Chatka Puchatka. Dzieci 

chętnie opowiadały kim są z zawodu ich rodzice i kim sami chcieliby zostać w przyszłości. 

W zajęciach wykorzystano wiersze Danuty Wawiłow, Włodzimierza Scisłowskiego i Juliana 

Tuwima oraz teksty z książki „Zawody, czyli kim możesz zostać” Agnieszki Nożyńskiej. 

Drugą część spotkania stanowiły zabawy, np. „koło fortuny” i „zawodowe bingo”, które 

cieszyły się dużym powodzeniem. 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 
 

   

 

   
 

XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

  

       „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie” – to hasło 

tegorocznego XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbędzie się w 

dniach 1-9 czerwca 2019 r. Tydzień Czytania to największe doroczne święto w ramach 

trwającej nieprzerwanie od 2001 r. kampanii społecznej organizowanego przez Fundację 

„ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Patronem honorowym są Polski Komitet 

Olimpijski oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W wielu miejscowościach 

Tydzień Czytania Dzieciom jest od lat stałym i dużym wydarzeniem kulturalnym. W 

Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbędą się liczne imprezy czytelnicze dla dzieci                  

i młodzieży. Tradycyjnie zaczynamy od czytania „Lokomotywy” Juliana Tuwima, do 

którego zapraszamy podczas Dnia Dziecka w sobotę 1 czerwca o godz. 16.00 (dziedziniec 

CK Rondo) 

Program 

1 czerwca (sobota) 

16.00 ODJAZD Z “LOKOMOTYWĄ” J. Tuwima - Inauguracja XVIII OTCD (Dzień 

Dziecka dziedziniec CK Rondo) 

3 czerwca (poniedziałek) 

10.00 Bieg z przeszkodami - czytamy przedszkolakom ( Filia OWP) 

13.00 Karate, moja pasja. Aleksandra Nadobnik - portret młodego sportowca - spotkanie 

ze Sportowcem Junior Roku z Klubu Karate Kyokushin Kanku (Oddział dla dzieci) 

4 czerwca (wtorek) 

10.00 Bajkowe Poranki - zajęcia dla dzieci 2-5 letnich (Filia OWP) 

10.00 Olimpiada czytelnicza: „Maks zostaje mistrzem świata” - głośne czytanie, 

zajęcia dla dzieci (Oddział dla Dzieci) 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExNzg6eHZpaWktb2dvbG5vcG9sc2tpLXR5ZHppZS1jenl0YW5pYS1kemllY2lvbSZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


15.30 Hocki Klocki, czyli godzina Kodowania i czytania (Oddział dla Dzieci) 

5 czerwca (środa) 

11.00 Bieg z przeszkodami - dzieciom czyta p. Dorota Przybysz ( Filia OWP) 

11.00 Olimpijskie hece w Bibliotece - rodzinna olimpiada czytelniczo-sportowa (Oddział dla 

Dzieci) 

6 czerwca (czwartek) 

10.00 Bieg z przeszkodami- czytają bibliotekarki. 

15.30 Multimedialna olimpiada sportowa: „SPORT CHAMPIONS” - gry na PS Move 

(Oddział dla Dzieci) 

7 czerwca (piątek) 

10.00 Zuzia uczy się jeździć na rowerze - czyta p. Bożena Iwaszkiewicz Prezes Grodziskiego 

Stowarzyszenia Cyklistów ( Filia OWP) 

15.30 Sportowe kino w bibliotece: „Plan gry” 

 

 

   



    

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW 

 

      Ruszyła I edycja konkursu dla czytelników bibliotek w woj. wielkopolskim „Z jakim 

Pisarzem lub Pisarką wyruszylibyście w trasę i dlaczego?” Drodzy Czytelnicy, drogie 

Czytelniczki! Czy zdarzyło się Wam pokonywać wyjątkowo długą trasę i z pomocą książek 

zwalczać nudę? Jeśli tak, wyobraźcie sobie, że trasa jest naprawdę bardzo długa, a Wy nie 

możecie oderwać oczu od drogi. Tak właśnie większość czasu spędzają osoby pracujące       

w transporcie, zwłaszcza przewoźnicy – w trasie (często liczonej w tysiącach kilometrów!), 

zdani na radio i audiobooki. Idealnie byłoby, gdyby zamiast audiobooków w trasę można 

było zabrać Pisarza lub Pisarkę i długie godziny w drodze poświęcić na dyskusje o losach 

bohaterów? Macie pomysł, kogo Wy zabralibyście ze sobą? Jeśli tak, zapraszamy do 

udziału w konkursie! 

 

 

Zasady: 

1. Puśćcie wodze wyobraźni i odpowiedzcie na pytanie: „Z jakim Pisarzem lub Pisarką 

wyruszylibyście w trasę i dlaczego?”. 

2. Odpowiedź wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego prześlijcie na 

adres: konkurs@clicktrans.pl , w treści maila wpisując „Konkurs dla czytelników 

wielkopolskich bibliotek” 

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy bibliotek z województwa 

wielkopolskiego 

4. Na pytanie konkursowe można odpowiedzieć w języku polskim lub angielskim. 

5. Na Wasze prace czekamy do 22 czerwca 2019. 

Nagrody: 

- 500 zł dla Autora lub Autorki najciekawszej odpowiedzi 

- 500 zł dla biblioteki (lub filii) wskazanej przez Laureata/kę – na zakup nowych pozycji do 

księgozbioru 

Forma pracy: 

- tekstowa – maks. 500 znaków bez spacji; format doc/docx/pdf 

- graficzna – zdjęcia lub grafiki; format jpg/png/pdf; łączna waga maks. 6 MB 

- wideo – maks. 1 minuta 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2019. 

Zwycięska praca zostanie opublikowana na naszym blogu: http://www.info.clicktrans.pl/ 

lub https://clicktrans.com/blog/. 

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy) i regulamin konkursu znajdziecie na 

stronie: https://clicktrans.pl/info/konkurs-biblioteki-wielkopolskie. 

Organizatorem konkursu jest serwis Clicktrans.pl, pomagający osobom szukającym 

transportu niestandardowych rzeczy znaleźć odpowiednich przewoźników, a 

przewoźnikom – zdobywać nowe zlecenia transportowe. 

mailto:konkurs@clicktrans.pl


   

 

   
 

MÓJ MALOWANY ŚWIAT - WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 

JULII ŚRON 

 

       W czwartek, 30 maja o godz. 9.oo w „Galerii Młodych” Grodziskiej Biblioteki 

Publicznej odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych autorstwa Julii Śron – uczennicy 

Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie, zatytułowany "Mój malowany 

świat". W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, koleżanki, koledzy, rodzice artystki                 

i zaproszeni goście. Oprócz prezentacji ponad stu prac plastycznych Julia wraz                      

z koleżankami zaprezentowała się także jako wokalistka wykonując piosenkę pt. „”Co nam 

w duszy gra”. Wernisaż uświetnił występ akordeonisty Anastazego Dzięcioła ucznia 7 klasy 

SP w Kąkolewie, który zaprezentował kilka „paryskich” utworów muzycznych. 

Julia Śron jest mieszkanką Słocina i uczennicą siódmej klasy Szkoły Podstawowej im. 

Andrzeja Grubby w Kąkolewie. "Odkąd pamiętam rysowanie i malowanie zawsze było 

moim ulubionym zajęciem. Już będąc w przedszkolu brałam udział w konkursach 

plastycznych. Do moich zainteresowań należy też taniec i śpiew. Moim marzeniem jest 

zostać w przyszłości znaną artystką". Najchętniej maluje i rysuje portrety przyjaciół oraz 

znanych postaci. Stosuje różne techniki plastyczne. Interesuje ją także śpiew i taniec. 

Galeria Młodych powstała w Grodziskiej Bibliotece Publicznej w 2014 r. Głównym celem 

projektu jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, poprzez działalność 

wystawienniczą i inne formy edukacji np. organizowanie spotkań, pokazów, konkursów, 

warsztatów dla tych wszystkich, którzy zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną       

i chcieliby zaprezentować ją w bibliotecznej galerii. 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExODE6bW9qLW1hbG93YW55LXdpYXQtd3lzdGF3YS1wcmFjLXBsYXN0eWN6bnljaC1qdWxpaS1yb24mY2F0aWQ9NDg6YWt0dWFsbm9jaS0yMDE5ciZJdGVtaWQ9MTAw


 

 

 



 

 



 

 

  
 

   



   
 

SPORTOWY TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

 

          W dniach 1.06 – 7.06 odbył się XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 

który w tym roku przebiegał pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez 

sport i czytanie”. Uroczysta Inauguracja nastąpiła w sobotę, 1 czerwca podczas obchodów 

Dnia Dziecka. Tradycyjną „Lokomotywę” Juliana Tuwima wraz z publicznością odczytali 

bibliotekarze, pracownicy CK Rondo oraz aktorzy Grypy Teatralnej „Prometeusz” 

działającej przy grodziskiej "Promessie". 

 

    We wtorek do Oddziału dla dzieci i młodzieży przybyły przedszkolaki z Gminnego 

Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Wysłuchali opowiadania pt.: ,,Maks zostaje mistrzem 

świata”, które przeczytała bibliotekarka. Rozwiązywały też sportowe quizy i malowały 

sportowe kolorowanki. W trakcie zajęć dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o różnych 

dyscyplinach sportowych, lecz jak się okazało w grupie „Liski” królem sportu jest piłka 

nożna, a ulubionym piłkarzem Lionel Messi. 

       W godzinach popołudniowych odbyły się Hocki Klocki, czyli godzina Kodowania              

i czytania. Uczestnicy zajęć zmagali się z kolejnymi, coraz trudniejszymi etapami gry Scottie 

Go. Dzięki zabawom z kodowania dzieci mogły wykazać się swoja kreatywnością, 

logicznym myśleniem oraz wyobraźnią.  

       Dnia 5 czerwca zorganizowana została olimpiada sportowa dla dzieci biorących udział 

w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami 

sprawdzali swoje umiejętności między innymi w takich konkurencjach jak: rzut piłką do 

celu, wyścig z przeszkodami czy konkurencje zręcznościowe. Spotkanie upłynęło w 

radosnej, rodzinnej atmosferze i pomimo panującego upału wszyscy wspaniale się bawili. 

Obserwując uśmiechnięte twarze dorosłych i dzieci, odnosiło się wrażenie, że olimpiada 

sportowa połączona z piknikiem i – wspólną zabawą – to strzał w dziesiątkę! 

   W Filii na os. Wojska Polskiego gościliśmy przedstawicieli naszych lokalnych 

sportowców: Panią Dorotę Przybysz – biegaczkę , reprezentantkę Grodziskiego Klubu 

Biega-cza, oraz Panią Bożenę Iwaszkiewicz – prezesa Grodziskiego Stowarzyszenia Cykli-

stów. Zgodnie ze zdaniem wypowiedzianym przez p. Irenę Koźmińską, zaproszeni goście 

czytali opowiadania o tematyce sportowej : „Bieg z przeszkodami”, „Zuzia uczy się jeździć 

na rowerze”, „Kacper i rower”. Był też czas na ćwiczenia gimnastyczne przy 

akompaniamencie muzyki. Dzieci miały okazję zadać naszym gościom wiele pytań. Pani 

Dorota Przybysz opowiedziała dzieciom historię swoich sportowych osiągnięć. Jako 

zawodniczka reprezentowała nasz kraj w wielu imprezach międzynarodowych. Po 15 –

letniej przerwie wróciła do biegania. Pokazała nam kilka ze swoich licznych medali i 

pucharów. Zwróciła się z prośbą o kibicowanie wszystkim uczestnikom najbliższego 

półmaratonu „Słowaka”, w którym też staruje. W tym celu podarowała dzieciom gwizdki i 

wuwuzele. Nasz piątkowy gość – Bożena Iwaszkiewicz po przeczytaniu krótkiej bajki, 

zachęcała przedszkolaki do aktywnego spędzania czasu na rowerze. Bardzo ważne jest 

odpowiednie wyposażenie roweru i zakładanie ochraniaczy, kasku i kamizelki odblaskowej. 

Dzieci zo-stały obdarowane pamiątkowymi plakietkami, a te szczególnie aktywne – 

dodatkowo otrzymały specjalne odblaski. „Człowiek nie jest istotą jednowymiarową, 

sportowiec musi zarówno dużo ćwiczyć, jak i czytać” – powiedziała Irena Koźmińska, 

Prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom". Te słowa doskonale sprawdziły 

się podczas imprez w grodziskiej Bibliotece. 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExODI6c3BvcnRvd3ktdHlkemllLWN6eXRhbmlhLWR6aWVjaW9tJmNhdGlkPTQ4OmFrdHVhbG5vY2ktMjAxOXImSXRlbWlkPTEwMA==


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

  
 

 

 

  
  

WAKACJE W BIBLIOTECE 

        

       Zapraszamy dzieci na wakacyjne zajęcia w bibliotece, które odbywać się będą                

w Oddziale dla dzieci i młodzieży przy ul. Kolejowej 12 oraz w Filii na os. Wojska 

Polskiego 

 

Program poniżej. 

Oddział dla dzieci i młodzieży przy ul Kolejowej 12 

 

WTORKI godz.11.00 – 13.00 

„Podróże z książką” - zajęcia teatralno-animacyjne dla dzieci w wieku 5-13 lat. 

CZWARTKI godz. 11 – 13.00 

„Wakacyjni Koderzy” - zajęcia z podstaw kodowania dla dzieci w wieku 8-13 lat 

- kodowanie offline 

- Robot Photon Scottie Go! 

- innowacyjna gra do nauki programowania 

PIĄTKI godz. 11.00 13.00 

„Oglądanie na dywanie. 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?view=article&catid=48:aktualnoci-2019r&id=1186:wakacje-w-bibliotece&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100
http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTExODY6d2FrYWNqZS13LWJpYmxpb3RlY2UmY2F0aWQ9NDg6YWt0dWFsbm9jaS0yMDE5ciZJdGVtaWQ9MTAw


 

 

Filia na os. Wojska Polskiego 21 G 

 

WTOREK 25 czerwca godz. 10.00 - 12.00 

„Nasze główki dobrze działają, bo puzle układają 

Środa 26 czerwca godz. 10.00 - 12.00 

„Zafoliowani” - zajęcia plastyczne – malowanie na folii 

Środa 3 lipca godz. 10.00 - 12.00 

„Papierowe wyklejanki” - zajęcia plastyczne 

Piątek 5 lipca godz. 14.00 - 16.00 

BIBLIOTECZNY KLUB MANGI 

Ponadto: lipiec- sierpień - w godzinach pracy Biblioteki 

WAKACYJNY KĄCIK GIER PLANSZOWYCH I PUZZLI 

  

 

 

   

 

 

 



SPOTKANIE KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME 

 
      21 czerwca w piątek miało miejsce kolejne spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, 

Komiksu i Anime. Tego dnia w bibliotece królowało karaoke oraz gry na Play Station. Na 

wstępie rozegraliśmy partyjkę „Naruto” na konsoli należącej do jednego z klubowiczów by 

później zabrać się za śpiewanie. Choć początki były trudne, to ostatecznie wszyscy się 

przełamali i na koniec wspólnie śpiewali japońskie i angielskie hity. Na następne spotkanie 

zapraszamy 5 lipca od godziny 14:00 do filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska 

Polskiego. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

    

    

ZAKOŃCZENIE BAJKOWYCH PORANKÓW 

 

      W czasie ostatnich zajęć z cyklu „Bajkowe Poranki”, powitaliśmy kolejną porę roku – 

lato, które planowo przychodzi do nas 21 czerwca. Lato to wakacje, słońce, przygody, czyli 

dla wielu dzieci ulubiona pora roku. W niedzielę 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Z tej 

okazji zapoznaliśmy się z wierszykiem Stefana Todorskiego „O moim tacie”, oraz 

wykonaliśmy upominki: krawaty dla taty. Poszło nam szybko, więc był też czas na 

swobodną , ostatnią w tym składzie zabawę w gronie rówieśników . Następnie bibliotekarki 

rozdały dzieciom dyplomy uczestnictwa w zajęciach z cyklu „Bajkowe Poranki”. 

Rozstaliśmy się życząc sobie wspaniałych wakacji i z zaproszeniem do ciągłego kontaktu       

z książeczkami i Biblioteką. 

 



 

 

 
 

   

 



    

"MY 89" JAK BYŁO ? 

 

        Dołącz do akcji „My ‘89” i pomóż wygrać książki dla grodziskiej biblioteki! 

Zapraszamy Państwa do udziału w akcji organizowanej przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Grodziska Biblioteka Publiczna ogłasza zbiórkę pamiątek 

(np. zdjęć, dokumentów, plakatów) związanych z wydarzeniami 1989 roku. Zgromadźmy 

dokumenty i opowiedzmy grodziską historię 1989 roku i pierwszych wolnych wyborów. 

Zapraszamy także do nagrania telefonem krótkich wspomnień związanych z życiem 

codziennym w tym okresie. Opowiedzmy, jak historyczne zmiany, które zaszły trzydzieści 

lat temu na to życie wpłynęły i jak zostały zapamiętane. Wśród twórców filmików 

rozlosujemy nagrodę - niespodziankę. 

Materiały prosimy dostarczyć do Biblioteki w terminie do 15 września br., lub przesłać na e-

mail grodziskzd@op.pl Wszystkie otrzymane od Państwa materiały po zaprezentowaniu na 

wystawie i wyrażeniu zgody na wykonanie kopii zostaną zwrócone. 
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WIEŚ - HISTORIA ZAPISANA NIE TYLKO NA FOTOGRAFII 

 

          Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pierwszej wystawy z cyklu "Wieś - historia 

zapisana nie tylko na fotografii. Cykl rozpoczyna Słocin, jedna z większych wsi gminy.       

Na wystawie oprócz archiwalnych zdjęć prezentowane są fragmenty kronik, które przez 

wiele lat skrupulatnie prowadzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie. Wiele 

zdjęć pochodzi ze zbiorów prywatnych m.in. Bożeny Petrykowskiej i Katarzyny Kowalki za 

udostępnienie których serdecznie dziękujemy. Wystawa czynna będzie do 30 sierpnia br. 

Wystawa rozpoczyna cykl prezentacji kolejnych wsi gminy Grodzisk Wlkp. W związku       

z tym zwracamy się do Państwa z apelem o udostępnienie zdjęć, kronik, dokumentów 

związanych z historią wsi naszej gminy. Materiały można dostarczyć do Czytelni 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej lub przesłać w formie cyfrowej na adres 

grodziskzd@op.pl  

Pokażmy wspólnie obraz naszych wsi 

Słocin. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1257 roku, a rok wcześniej wzmiankowany jest 

las Suhcino, należący do klasztoru w Paradyżu. W późniejszym okresie wieś była gniazdem 

rodziny Sułockich herbu Gryf, a następnie wchodziła w skład dóbr grodziskich. Przez 

pewien czas forma jej nazwy brzmiała Sulęcino. W XVIII wieku obok wsi założono osadę 

Słocińskie olędry obecnie zwaną Słociniec. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego 

(1815–1848) obok Słocina wzmiankowana była osada Słocin Olędry. Obie wsie leżały w 

ówczesnym powiecie bukowskim, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, 

lutomyślski oraz lwowkowski). Słocin i Słocin Olędry należały do okręgu grodziskiego         

i stanowiły część majątku Grodzisk (Grätz), którego właścicielem był wówczas Szolc             

i Łubieński. Według spisu urzędowego z 1837 roku Słocin liczył 219 mieszkańców i 28 

dymów (domostw), z kolei Słocin Olędry – 64 mieszk. i 8 domostw. Obecnie wieś liczy 620 

mieszkańców. (Źródlo: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ocin) 
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FESTYN PRZY WIATRAKU  

 

       Serdecznie zapraszamy do wspólnej biesiady, podczas tradycyjnego już festynu 

przy grodziskim wiatraku, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. 

Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała blok programowy "PLENEROWA 

BIBLIOTEKA", w którym znajdą się: Slime, bookcrossingowe koło fortuny, gry 

zabawy, konkursy literackie z nagrodami oraz rozrywkowe animacje dla dzieci. 

Zapraszamy także do obejrzenia wystawy pt. "Wieś - historia zapisana nie tylko na 

fotografii". 

   



 

 

 

"MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK". KOLEJNA EDYCJA 

PROJEKTU  

 

 

   Po sukcesie ubiegłorocznej akcji skierowanej do 3 latków, podczas której w grodziskich 

placówkach bibliotecznych wydaliśmy 80 kart i Dyplomów Małego Czytelnika, Grodziska 

Biblioteka Publiczna przystępuje do drugiej edycji akcji tym razem skierowanej do dzieci      

w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat). 

   Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki 

człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do 

odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 

przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w 

prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

    Wyprawki Czytelnicze właśnie dotarły do grodziskiej Biblioteki. Będzie je można 

odbierać od 4 września 2019 r. w placówkach Grodziskiej Biblioteki Publicznej (Oddział dla 

dzieci i młodzieży przy ul. Kolejowej 12, Filia na os. Wojska Polskiego, Filia w Kąkolewie i 

Filia w Ptaszkowie) 

   W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści 



do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych          

i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę        

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)       

i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla 

siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o 

nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 

wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie 

bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców. 

   Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają 

większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki                

z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy           

i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom      

w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się                

w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej 

wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują           

w przyszłości. 

 

 



  

  

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA Z KODOWANIA 

 

 

       Zapraszamy dzieci w wieku 7 - 10 lat na zajęcia z cyklu „Kodowanie w Bibliotece”        

w ramach Bibliotecznego Klubu Kodowania. 

    Zajęcia w każdy czwartek o godz. 15.30 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. 

Kolejowej 12. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy dzieci osobiście w bibliotece lub telefonicznie - 

612271285 

   Kodowanie nazywane jest "trzecim językiem", który warto znać oprócz języka ojczystego    

i przynajmniej jednego języka obcego. Jest to też umiejętność uważana za jedną                    

z ważniejszych kompetencji XXI wieku. Ucząc się programowania lepiej poznajemy 

cyfrową rzeczywistość, która nas otacza, bardziej świadomie posługujemy się nowymi 

technologiami, a przede wszystkim - pewniej i bezpieczniej korzystamy z wszechobecnych 

elektronicznych urządzeń i usług. 

 

 



 

 

SPOTKANIA Z MARCINEM KOZIOŁEM 

     

      W poniedziałek, 23 września w Grodziskiej Bibliotece Publicznej gościł Marcin Kozioł – 

polski pisarz, autor kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży. W godzinach 

przedpołudniowych autor spotkał się z uczniami klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Powstańców Wielkopolskich. Lektura pt. „Skrzynia Władcy Piorunów” stała się doskonałą 

okazją do rozmowy o książce, ale też angażującą, poznawczą lekcją multimedialną. Wartka 

współczesna akcja powieści była pretekstem do poznania wielu naukowych ciekawostek,       

a zwłaszcza niezwykłych dokonań wybitnego wynalazcy Nikoli Tesli nazywanego też 

„Władcą Piorunów”. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziły przeprowadzone 

doświadczenie naukowe z kulą przewodzącą energię elektryczną. Uczestnicy poznali 

bohaterów książki, w tym czternastoletnią Julkę poruszająca się na wózku inwalidzkim, 

marzącą o byciu odkrywcą i detektywem oraz psa Spajka - psa asystującego 

        O godz. 18.00 w czytelni biblioteki, w trakcie wciągającej i zaskakującej pogadanki, 

ilustrowanej zdjęciami, projekcjami oraz krótką prezentacją w technice 3D, autor zabrał 

uczestników w jedenaście miejsc na świecie, pozwalając zobaczyć jego oczami 11 

„przeżyć”, które wzbogaciły jego świat. Między innymi zabrał uczestników do szkockiej 

szkoły Gordonstoun, do której uczęszczał, a która inspirowała autorkę Harrego Pottera 

wymyślając Hogwart, Kambodży, Chin Wietnamu i Nepalu. 

Była to wyjątkowa godzina i 11 minut pełna przygód i niecodziennych przeżyć dla licznie 

zgromadzonej publiczności. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 

   



 

 

    

    

"ODNALEŹĆ SIĘ W SWOIM ŻYWIOLE" - SPOTKANIE Z 

PASJONATEM 

 

          W piątek, 27 września o godz. 18.00 w czytelni Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Życie z pasją” zatytułowane „Odnaleźć się w swoim 

żywiole”. Naszym gościem był Pan Jędrzej Krzyżostaniak - grodziszczanin, który 

opowiedział publiczności o swojej życiowej pasji – obserwacji i fotografowaniu natury, 

nieba i kosmosu. Obserwacją kosmosu zainteresował się kilka lat temu. Na początku 

obserwował niebo przez zwykłą lornetkę, później kupił amatorski teleskop, który umożliwiał 

bardziej dokładną obserwację Księżyca i pozwalał dostrzegać m.in. pierścienie Saturna.         

Z czasem inwestował w bardziej precyzyjny sprzęt do obserwacji i fotografowania, 

pozwalający na wykonywanie przepięknych fotografii, które prezentowane na wystawie        

w Galerii Biblioteki. Opowieść pasjonata wzbudziła bardzo duże zainteresowanie 

publiczności, która zadawała wiele pytań dotyczących prezentowanego sprzętu oraz technik 

obserwacji. Każdy może robić coś co lubi i co go rozwija. Wystarczy tylko chcieć…Wstać       

z kanapy…Jechać za miasto i zobaczyć coś pięknego. Ja kieruje się słowami, które 

wypowiedział Ken Robinson "Kiedy jesteś w swoim żywiole, czujesz, że robisz to, co 

powinieneś robić, jesteś tym, kim powinieneś być" – powiedział Pan Jędrzej. 

   Jędrzej Krzyżostaniak urodził się 13 lipca 1972 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Od 

kiedy pamięta zawsze patrzył w niebo, gwiazdy. To właśnie widzialny Kosmos zajmuje go 

najbardziej, a w szczególności ciała niebieskie. Swoją prywatną podróż przez galaktykę 

zaczął od widzialnego gołym okiem Księżyca, naturalnego satelity Ziemi. O ile Słońce 

oznacza pewną stałość, niezmienność , wschodzi i zachodzi to Księżyc pojawia się oraz 

znika, rośnie i kurczy się. Tym samym symbolizuje ludzką egzystencję oraz pewien 

porządek, jak narodziny, etapy życia i wreszcie umieranie. Jędrzej Krzyżostaniak smakuje 

jednocześnie każdy aspekt otaczającej go przestrzeni. A przede wszystkim to co oferuje nam 

natura, w postaci czterech żywiołów.: wody, ognia, powietrza oraz ziemi. To zamiłowanie 

oraz pokorę wobec potęgi natury przedstawia w swojej fotografii. A tym samym obrazuje 

żywioły, które drzemią w każdym z nas.  

 



 

 

 



 

 



 

 
 

   

 

OGÓLONOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

 

          W poniedziałek, 30 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

który został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września 

odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Jest to 

święto, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci a celem jest promocja książki             

i wspólnego czytania. Z tej okazji w Oddziale dla dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy 

spotkanie, w którym uczestniczyły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Grąblewie. 

Uczniowie wysłuchali kilku fragmentów z książki Martina Widmarka „Tajemnica 

diamentów”, jednej z wielu części, ulubionej serii „Biuro Detektywistyczne Lassego            

i Mai”. W czasie trwania spotkania dzieci poznały warsztat pracy detektywa, samodzielnie 

odtworzyły informacje dotyczące pracowników sklepu, wspólnie poszukiwali złodzieja 

diamentów oraz rozwiązywali różne zagadki detektywistyczne wykazując się przy tym 

sprytem i niezwykłymi zdolnościami . 



 

 

 



 

  
 

   

 

    

SPOTKANIE KLUBU MANGI, KOMIKSU I ANIME 

    

       W piątek, 27 września w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej, odbyło się pierwsze     

w tym roku szkolnym spotkanie Bibliotecznego Klubu Mangi, Komiksu i Anime. Na 

początku uczestnicy wyznaczyli sobie cele i omówili plan klubu na nadchodzące spotkania. 

Pozostały czas zajęła dyskusja o przeczytanych podczas wakacji mangach i komiksach oraz 

grę w Jengę. Na kolejne spotkanie zapraszamy 11 października od godz. 16:00  

Zajęcia odbywają się w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na os. Wojska Polskiego. 

 



 

 

  
 

   

   
 

NOC BIBLIOTEK 

 

        W sobotę, 5 października w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyła się V edycja 

ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Impreza objęta Patronatem Burmistrza Grodziska 

Wielkopolskiego przebiegała pod hasłem "Znajdźmy wspólny język". Noc Bibliotek to 

wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób 

zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych 

instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, 

lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. 

       Na uczestników, którzy zdecydowali się odwiedzić Bibliotekę czekało mnóstwo atrakcji 

m.in.: „Biblioteka na wesoło”, gdzie Pani animatorka zapraszała dzieci do wspólnych gier      

i tanecznych zabaw oraz „Bookcrossingowe Koło Fortuny” gdzie każdy kto rozwiązał 

poprawnie literacką zagadkę mógł wylosować dla siebie książkę. 

       Dla dzieci i młodzieży przeprowadzono cieszące się ogromnym zainteresowaniem 

warsztaty „Edu3dKreacja” przeprowadzone przez Szkołę Szczęścia. Ich uczestnicy mogli 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTEyMDM6bm9jLWJpYmxpb3RlayZjYXRpZD00ODpha3R1YWxub2NpLTIwMTlyJkl0ZW1pZD0xMDA=


doświadczyć rewolucji w rysowaniu i przekonać się jak to jest posiadać „magiczny ołówek”, 

który rysunki zamienia w rzeczywistość. W zależności od zainteresowań uczestników 

warsztatów długopisy 3d pomogły im stworzyć prawdziwe dzieła sztuki: motyle, miecze, 

trójwymiarowe okulary czy budynki.  

      Niewątpliwą atrakcją była przygotowaną możliwość poznania zawodu bibliotekarza oraz 

poszczególnych stanowisk pracy. W ramach projektu Łączy nas Biblioteka można było 

skorzystać z „Pogotowia językowego” – porad językowych dla Ukraińców.  Dorośli 

uczestnicy mogli wypożyczyć książkę z niespodzianką oraz wymienić się książkami. 

     

      O godz. 20.00 odbyło się spotkanie z Marcinem Brudło pt.: Arktyczna choroba – 

opowieść o Spitsbergenie, w którym uczestniczyło liczne grono miłośników turystyki            

i aktywnego wypoczynku. 

W ten sobotni wieczór Bibliotekę odwiedziło 225 osób. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UKRAIŃCÓW 

 

        Zapraszamy społeczność ukraińską na zajęcia nauki języka polskiego, które odbywać 

się będą w ramach projektu ŁĄCZY NAS BIBLIOTEKA. Oferujemy naukę języka 

polskiego dla poczatkujących. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, w których          

w miłej atmosferze nauczą się Państwo podstaw języka polskiego. Zapraszamy w każdy 

wtorek o godz. 17.00 do czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej 12. Pierwsze spotkanie 15 

października 2019 r. o godz. 17.00 



 

 

 

 

10 - LECIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI 

 

         W środę, 16 października w Grodziskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste 

spotkanie z okazji 10 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki. W uroczystości, oprócz członków 

klubu i bibliotekarzy uczestniczyli także: Sekretarz Urzędu Miejskiego - Artur Kalinowski, 

który w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego złożył serdeczne podziękowania za 

wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz życzenia dalszej owocnej działalności na rzecz 

upowszechniania czytelnictwa, Małgorzata Bochińska i Anna Sabiłło z Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz dyrektorzy 

współpracujących z Biblioteką szkół i instytucji kultury, którzy przekazali wiele ciepłych 

życzeń i słów uznania dla działalności klubu. 

     Dziesięcioletnią historię działalności klubu zaprezentowała Hanna Pauba, bibliotekarka      

i moderator klubu. Pomogła w tym prezentacja multimedialna, w której przypomniała 

najważniejsze wydarzenie oraz niezapomniane spotkania z autorami książek. Dyrektor 

Biblioteki Marek Adamski podziękował za wieloletnie prowadzenie klubu, zaangażowanie 

oraz organizację wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Były również gratulacje, życzenia 

i podziękowania dla klubowiczów. 

    Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Technicznych 

im. E. Kwiatkowskiego pod kierunkiem Anny Piaskowskiej zatytułowany „Czas nas uczy 

pogody”. 

Wydarzenie uczczono przy kawie i oczywiście urodzinowym torcie. 

      Pierwsze, organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Grodziskiej 

Bibliotece Publicznej odbyło się 20 października 2007 r. W dyskusji nad pierwszą omawianą 

książką, którą był zbiór reportaży o Węgrzech autorstwa Krzysztofa Vegi Pt ”Gulasz z 

tyrtula” uczestniczyło pięć osób. Grono uczestników spotkań bardzo szybko się powiększało 

i w 2009 r. liczyło już dwadzieścia jeden osób. 



      W ciągu 10 lat odbyło się 100 spotkań. Przeczytano 100 tytułów książek, których 

tematyczny przekrój był bardzo zróżnicowany: od książek bardzo ambitnych po literaturę 

popularną, podróżniczą i biograficzną, powstało 5 recenzji książek napisanych przez 

Aleksandrę Chwalisz i Mirellę Jany, które zostały opublikowane na stronach internetowych 

Instytutu Książki. W sympatycznej atmosferze bibliotecznej czytelni i nie tylko (spotkania 

odbywały się także w kawiarni P-wa Kachlickich, Filii na OWP ora plenerze), uczestnicy 

dyskutowali na temat przeczytanych książek, analizowali ich treść oraz dzielili się swoimi 

odczuciami. Na spotkania zapraszano specjalistów z różnych dziedzin. Kiedy rozmawiano     

o zdrowym jedzeniu gościem spotkania była dietetyczka Pani Julita Nadobnik, a kiedy 

omawiano „górską „ książkę gościem klubu była Pani Katarzyna Warszta, która dzieliła się 

wrażeniami ze swojej himalajskiej wyprawy. Dzięki dofinasowaniu z programu Instytutu 

Książki klubowicze mogli uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami, podróżnikami, 

publicystami. Gośćmi Klubu byli m.in.: Hanna Kowalewska – autorka książek 

obyczajowych, Agnieszka Wolny – Hamkało – poetka, krytyk literatury współczesnej, 

Roman Pankiewicz – podróżnik, Hanna Cygler – pisarka, tłumaczka języka angielskiego        

i szwedzkiego, Magdalena Kordel – autorka cyklu „Uroczysko”, Monika Małkowska - 

krytyk sztuki, publicystka, Paulina Surniak - tłumaczka, podróżniczka, Edward Laskowski – 

regionalista, autor książek o kresach wschodnich oraz Szymon Hołownia – autor książek, 

dziennikarz. 

W 2011 r. członkowie Klubu oraz młodzież Zespołu Szkół Technicznych im.                        

E. Kwiatkowskiego brali udział w warsztatach interpretacyjnych zorganizowanych przez 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu. Warsztaty „Cicho –sz. czytamy Miłosza” 

przeprowadził prof. Piotr Śliwiński z UAM w Poznaniu. Efektem tych warsztatów były 

recenzje utworów Czesława Miłosza, a nagrodą dla uczestników wycieczka do Krakowa 

„Śladami Czesława Miłosza”. Klub współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych oraz 

Liceum Ogólnokształcącym. Młodzież tych szkół ubarwiała klubowe spotkania prezentując 

montaże poetyckie i okolicznościowe koncerty. W ramach akcji „Biblioteka łączy 

pokolenia” organizowano spotkania z najmłodszymi użytkownikami biblioteki biorącymi 

udział w programie autorskim Oddziału dla Dzieci pod nazwą „Błyskotliwy Maluch”. 

Nie tylko samą literaturą żyje grodziski Klub. W ramach jego działalności zorganizowane 

zostały wycieczki do zaprzyjaźnionych bibliotek w Międzychodzie i Gostyniu, a także do 

Rogalina i Kórnika gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. niedostępną dla 

zwiedzających Bibliotekę Kórnicką oraz pracownię renowacji książek. 

Obecnie do klubu należy 20 osób. Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca. 

Zapraszamy 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 
 

 

 

SPOTKANIA Z MONIKĄ SAWICKĄ 

    We wtorek, 22 października gościliśmy w Bibliotece Panią Monikę Sawicką Kacprzak 

znaną pisarkę i dziennikarkę, autorkę powieści obyczajowych dla dorosłych oraz serii 

książek dla dzieci. 

    W godzinach przedpołudniowych odbyły się spotkania z grupą 5-6 latków z Przedszkola 

Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim oraz uczniami Szkoły 

Podstawowej w Słocinie. Na podstawie książek o przygodach psa - Kajtka szczęściarza 

autorka opowiadała dzieciom jak i dlaczego należy opiekować się zwierzętami domowymi. 

Była to interesująca opowieść o wzajemnej przyjaźni człowieka i zwierzęcia, miłości, 

partnerstwie i odpowiedzialności. W przystępny sposób przybliżyła też dzieciom na czym 

polega praca pisarza. Na koniec spotkań dzieci mogły narysować głównego bohatera jej 

książek - Kajtka. 

 

   O godz. 12.00 odbyły się warsztaty dziennikarskie, w których uczestniczyli uczniowie         

z klas 5-8 Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku 

Wielkopolskim. Uczniowie poznali m. in. rodzaje środków masowego przekazu oraz 

poszczególne gatunki dziennikarskie. W części praktycznej ćwiczyli jeden z najciekawszych 

gatunków dziennikarskich - wywiad oraz przeprowadzali symulowaną sondę uliczną. Były to 

bardzo edukacyjne, pełne serdeczności i uśmiechu spotkania. 

    Wieczorem odbyło się spotkanie z dorosłymi czytelnikami grodziskiej Biblioteki 

zatytułowane „Miłość niejedno ma imię”. Autorka opowiadała o swojej twórczości, tematach 

poruszanych w książkach, pomysłach zaczerpniętych z życia osób, z którymi rozmawiała. Jej 

książki to opowiadania o miłości, także tej trudnej. W Jej twórczości pojawiają się wątki 

alkoholizmu w rodzinie, przemocy wobec kobiet, śmierć bliskich osób, a także pragnienie 

miłości, która ma stanowić lek na całe zło. Jej blisko dwugodzinne spotkanie niosło 

przesłanie: „Wiele zależy od nas samych, od naszej odwagi i zdolności podejmowania 

trudnych życiowych decyzji, które mogą zmienić nasze życie”. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

"BŁYSKOTLIWY MALUCH" 

 

       W środę 19 czerwca br. kolejni mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się w Bibliotece 

na uroczystym wręczeniu Dyplomów Małego Czytelnika. Podsumowania dotychczasowych 

efektów projektu "Mała książka - wielki człowiek" i wręczenia dyplomów dokonał dyrektor 

Biblioteki Marek Adamski. Następnie przeczytał dzieciom kilka bajek i opowiadań o 

bibliotece. Pogratulował też małym czytelnikom i ich rodzicom, że tak wytrwale 

przychodzili do biblioteki i wypożyczali książki. Dzieci opowiadały, że bardzo lubią 

książki, które na razie czytają im ich rodzice, chętnie przychodzą do biblioteki                      

i  z niecierpliwością czekają na każde następne wypożyczenie. W grodziskich placówkach 

bibliotecznych wydaliśmy łącznie 100 kart czytelnika i wręczyliśmy 98 dyplomów.               

Z niecierpliwością czekamy tez na kolejną edycje projektu tym razem skierowaną do 

starszych dzieci. 



 

 



 

 
 

   

 

    

"RÓWNAĆ SZANSE 2019" - OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 

       Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Grodziska Biblioteka Publiczna                 

w Grodzisku Wielkopolskim otrzymała dofinansowanie w wysokości 8500 zł, na realizację 

projektu pt. "Kulinarny wehikuł czasu" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 

"Równać Szanse 2019". Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 do końca czerwca 

2020 r. i jest skierowany do grodziskiej młodzieży. 

Wyniki naboru na stronie https://rownacszanse.pl/2019/RKG_wyniki  

https://rownacszanse.pl/2019/RKG_wyniki


 
  

   
 

SPOTKANIA Z ARKADYM PAWŁEM FIEDLEREM 

 

       We wtorek, 19 listopada gościem Grodziskiej Biblioteki Publicznej był Arkady Paweł 

Fiedler – pisarz i podróżnik, pasjonat odkrywania świata i kultywowania podróżniczych 

tradycji rodziny Fiedlerów. Pomysłodawca i organizator projektu filmowo – podróżniczego 

„PoDrodze”, autor książki „Maluchem przez Afrykę" oraz producent seriali telewizyjnych 

„Maluchem przez Afrykę" i „Maluchem przez Azję". O godz. 11.00 w Sali widowiskowej 

CK Rondo spotkał się z uczniami grodziskich szkół podstawowych, podczas którego 

opowiedział o swojej trwającej 3,5 miesiąca podróży „Maluchem przez Afrykę”. Podróżnik 

i jego Maluch od września do grudnia 2014 pokonali 16200 km, odwiedzili 11 krajów, 

walczyli między innymi z upałem w Sudanie, błotem w Ugandzie, kurzem i afrykańską 

"tarką" w Tanzanii, ale ponad wszystko po drodze poznali niezwykłą przyrodę                      

i fascynujących ludzi. 

 

       O godz. 18.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie pt. „Przez Afrykę od 

gniazdka do gniazdka - pierwsza w historii podróż samochodem elektrycznym przez 

Afrykę”, podczas którego Arkady Paweł Fiedler „zabrał” uczestników w pionierską podróż 

przez Afrykę Zachodnią, z Kapsztadu do Europy, którą odbył samochodem elektrycznym. 

Opowiadał o swojej podróży, o tym jak ważne było właściwe zaplanowanie trasy podróży 

tak, aby był prąd i gniazdko elektryczne umożliwiające doładowanie samochodu. Dużo 

uwagi poświęcił mieszkańcom Afryki bez których pomocy, jak powiedział jego podróż nie 

miałaby szans na powodzenie. Uczestnicy spotkań mieli też okazję nabyć książkę i film 

oczywiście z autografem autora. 

 

http://biblioteka.gro.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2JpYmxpb3Rla2EuZ3JvLnBsL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTEyMTU6c3BvdGthbmlhLXotYXJrYWR5bS1wYXdlbS1maWVkbGVyZW0mY2F0aWQ9NDg6YWt0dWFsbm9jaS0yMDE5ciZJdGVtaWQ9MTAw


 

 

 



 

 
 

  
 

 
 

"MÓJ PIĘKNY SYN" - SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU 

KSIĄŻKI 

 

      W środę, 20 listopada w czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem uczestnicy dyskutowali o książce pt. „ Mój piękny syn” Davida 

Sheffa i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Ile można poświęcić dla dobra syna, 

narkomana? Czy da się wyleczyć uzależnienie? Jak wygląda życie rodziny narkomana? Na 

te i wiele innych pytań można próbować znaleźć odpowiedzi w książce amerykańskiego 

publicysty Dawida Sheffa. Jego syn Nick był zwyczajnym nastolatkiem, znakomitym 

sportowcem zdolnym uczniem, kochającym synem i bratem. I nagle z dnia na dzień jego 

świat burzą narkotyki. Na początku dla polepszenia nastroju a później już, jako według 

Nicka niezbędne do funkcjonowania środki. „Mój piękny syn” to opowieść o trudnych 

latach, jakie stoczył ojciec by ratować syna z nałogu. To trudna lektura, zmuszająca do 

przemyśleń, ale jednocześnie poruszająca problemy, które z każdej chwili mogą nas 

dotyczyć. 



 

 
 

 

 

 

WIEŚ - HISTORIA ZAPISANA NIE TYLKO NA FOTOGRAFII 

 

          Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnej wystawy z cyklu "Wieś - historia 

zapisana nie tylko na fotografii. Tym razem przedstawiamy podgrodziską wieś Kobylniki. 

Na wystawie oprócz archiwalnych zdjęć prezentowane są także fragmenty kronik 

ówczesnej Szkoły Podstawowej w Kobylnikach. Wiele zdjęć pochodzi ze zbiorów 

prywatnych m.in.: E. Jędrzejczak, J. Gawrona, P. Kozy, K. Fitzner, V. Narożnej, K. 

Ratajczak i wielu innych osób. Wszystkim Państwu oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 

4 im. kpt J. Rejdycha w Grodzisku Wlkp., za udostępnienie materiałów serdecznie 

dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy Sołtys Kobylnik, Pani Izabeli Śmieszek 

za wielką pomoc w zbiórce materiałów które zostały umieszczone na wystawie. 

Wystawa prezentowana będzie w Galerii Grodziskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 

12,  do 14 grudnia br. 



 

 

 

 

 

 

BALIK ANDRZEJKOWY "BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW" 

 

          W środę, 27 listopada w Oddziale dla dzieci odbył się magiczny Balik Andrzejkowy 

dla dzieci uczestniczących w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. Na uczestników 

przebranych w piękne i różnorodne stroje czekało mnóstwo atrakcji. Były tańce w rytm 

ulubionych dziecięcych przebojów, tradycyjne andrzejkowe wróżby i czary oraz 

przygotowana przez bibliotekarki fotobudka. Znana wszystkim zabawa z butami pokazała, 

kogo spotka miłe wydarzenie w nadchodzącym roku, a kolorowe karteczki pokazywały 

przestrogi na najbliższy czas. Nie zabrakło także przepowiedni, w której dzieci mogły 

poznać swoja zawodową przyszłość. Błyskotliwe Maluchy chętnie brały udział                      

w przygotowanych zabawach i konkursach. Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą 

zabawę, 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

  
 

   

    

NOWI CZYTELNICY ! 

 

          W piątek, 29 listopada Grodziską Bibliotekę Publiczną odwiedziła klasa I c ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. wraz                          

z wychowawczynią Panią Elżbietą Paluch. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się różnych 

informacji na temat Biblioteki, m.in. kto może z niej korzystać, na czym polega praca 

bibliotekarza, czym się różni biblioteka od księgarni, co to znaczy wypożyczać książki. 

Poznały także księgozbiór biblioteczny, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych 

książek dla najmłodszych.   Gdy uczniowie poznali już podstawowe informacje o bibliotece 

oraz prośby książki, mogli się wykazać swoją wiedzą na temat bajkowych postaci,                 

a w szczególności misia, którego święto obchodzone było w poniedziałek, 25 listopada. Na 

koniec zajęć każde dziecko, które otrzymało kartę biblioteczną, mogło wybrać dla siebie i 

wypożyczyć książkę. 



  

 

 



 

 



 

 

  
 

 



ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

        W dniu 25 listopada 2019 r. dzieci z przedszkola oraz uczniowie z klas I-III szkoły 

Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie uroczyście obchodziły Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Obchodzenie tego święta to już tradycja. Uczestniczyli w nim Dyrektor 

Szkoły Pani Małgorzata Wróbel, Zastepca Dyrektora Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

Pani Judyta Sternal oraz wychowawcy klas.  Dzieci przybyły na spotkanie ze swoimi 

ulubionymi misiami - pluszakami. W czasie spotkania dowiedziały się o historii związanej 

z ustanowieniem tego święta, rozpoznawały postaci misiów i ich imiona znane z bajek, 

filmów i książeczek. Opowiadały też o swoich misiach: skąd je mają, jakie noszą imiona, 

uczestniczyły w zabawach przy muzyce, wygłaszały hasła i rymowanki o misiach oraz 

wysłuchały kilku wierszyków, które recytowali uczniowie klasy III. Odbył się też konkurs, 

w czasie którego nagrodzono właścicieli największych i najmniejszych misiów. Dzieci 

dostały też „małe co nieco - lizaka dla dzieciaka od Misiaka”. Nagrody i słodycze 

ufundowała Rada Rodziców. Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka i czasem staje się 

cenną przytulanką na całe życie. Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów, 

dlatego też to spotkanie przygotowane przez nauczyciela - bibliotekarza Panią Violettę 

Murawską wywołało u dzieci wiele uśmiechu i radości. 

 

 



 

 
 

 

 

 

SPOTKANIA KLUBU MANGI KOMIKSU I ANIME 

 

     W listopadzie odbyły sie kolejne spotkania działającego przy Grodziskiej Bibliotece 

Publicznej Klubu Mangi Komiksu i Anime. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu,          

w piątkowe popołudnie, w Filii na os. Wojska Polskiego. W piątek, 8 listopada członkowie 

klubu dyskutowali na temat bibliotecznych nowości.  "Na tapecie" były zarówno książki z 

fantastyki (m.in. „Clovis LaFay", "Magiczne Akta Scotland Yardu” Anny Lange i „ Kroniki 

Bane’a” Cassandry Clare), jak i nowe komiksy: „Przez las” Emily Carrol czy komiks 

paragraficzny „Magiczny rytuał” Ottami i Mauro. 22 listopada natomiast tworzyli logo dla 

klubu. Wstępny projekt stworzyli Matylda wraz z Maciejem, natomiast obróbką 



komputerową zajęła się Alicja. Efektem ich ciężkiej pracy jest nasza wspaniała maskotka 

Tachiyomi-chan, która zgodnie z nazwą klubu czyta na stojąco Na kolejne spotkanie 

zapraszamy już 6 grudnia od godz. 16:00. 

 

 

 



 
 

 

 

 

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI 

     

      W październiku i listopadzie, w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej ruszyła kolejna 

edycja cyklu pt. „Walizka Pełna Opowieści”. W spotkaniach udział wzięły dzieci z grup: 

Pszczółki z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, czterolatki i pięciolatki                 

z Prywatnego Przedszkola Wiercipięta oraz Sarenki i Sowy z Przedszkola Publicznego 

Chatka Puchatka. Tym razem bibliotekarki zabrały dzieci w literacką podróż, po za granice 

Polski, do naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec. Dzieci wyjmowały z walizki zdjęcia, 

książki i pamiątki związane z tym krajem, poznały istotne informacje oraz mnóstwo 

ciekawostek go dotyczących oraz świetnie się bawiły słuchając baśni braci Grimm pt. „Jaś       

i Małgosia”. Mali czytelnicy obronili także bibliotekę przed straszną Babą Jagą. W nagrodę 

każda z grup otrzymała szczególny paszport, a w nim pieczątkę świadczącą o odbytej            

w bibliotece wizycie. 

 



 

 

 

 

 
 

(TY)DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

         W ubiegłym tygodniu Filia na os. Wojska Polskiego świętowała (Ty)Dzień 

Pluszowego Misia z Misiem Tulisiem.  Z tej okazji bibliotekę odwiedziły grupy Sowy             

i Sarenki z Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka, maluszki z Prywatnego Przedszkola     

i Żłobka Bobo Wiercipięta oraz Żabki i Pszczółki z Przedszkola Gminnego im. Krasnala 

Hałabały. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną i wysłuchały opowieści o pierwszym 

pluszowym misiu, dowiedziały się jakie są najpopularniejsze misie oraz wspólnie rozwiązały 

test z wiedzy o pluszowych przyjaciołach. Bibliotekarki zaprezentowały przedszkolakom 

również książeczkę pt. „Kto przytuli misia Tulisia?”, po czym wspólnie z dziećmi 

wypróbowały wszystkie sposoby przytulania w niej zawarte. Nie obyło się bez gimnastyki      

z Kubusiem Puchatkiem oraz misiowych puzzli. Na koniec każda z grup zaopatrzyła się       

w książeczki, których bohaterami były oczywiście misie. 



 

 

 
 

   

 



    

FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA - TRADYCJA SPOTKAŁA SIĘ Z 

TECHNOLOGIĄ - WARSZTATY 

 

          Nieodłącznym elementem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia jest samodzielne 

wykonywanie dekoracji choinkowych. Kolorowe lampki oraz ozdoby choinkowe cieszą oczy 

swą różnorodnością kształtów i rozmiarów. W celu przypomnienia i zaprezentowania 

technik tworzenia ozdób choinkowych Grodziska Biblioteka Publiczna zorganizowała 

warsztaty bożonarodzeniowe, które odbyły się w czwartek, 5 grudnia w Oddziale dla dzieci    

i młodzieży. Papier, wstążki, cekiny, piórka dają mnóstwo możliwości tworzenia 

kolorowych świątecznych cudeniek. W warsztatach uczestniczyły dzieci w wieku od lat 6. 

Każdy z uczestników miał okazję spróbować swoich umiejętności w tworzeniu świątecznych 

ozdób w sposób tradycyjny oraz za pomocą długopisów 3d. Była to świetna okazja, by 

zapoznać się z tymi niesamowitymi urządzeniami, które niczym zaczarowany ołówek 

przemieniały pomysły dzieci w wyjątkowe i niepowtarzalne ozdoby, które uzupełnią 

świąteczne dekoracje. Uczestnikom warsztatów nie zabrakło zapału do pracy, każdy wrócił 

do domu z własnoręcznie wykonaną ozdobą.  Należy przyznać, że zajęcia cieszyły się 

ogromnym powodzeniem, a samodzielne tworzenie ozdób dostarczyło dzieciom niemało 

radości. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

PIERWSZE CZYTANKI DLA PRZEDSZKOLAKA - półmetek 

tegorocznej edycji kampanii Mała książka - wielki człowiek 

 

        Kolejni mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się w publiczno – szkolnej filii 

Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Kąkolewie na uroczystym wręczeniu Dyplomów 

Małego Czytelnika. Podsumowania dotychczasowych efektów projektu "Mała książka - 

wielki człowiek" i wręczenia dyplomów dokonała zastępca dyrektora Biblioteki Judyta 

Sternal która pogratulowała małym czytelnikom i ich rodzicom, że tak wytrwale 

przychodzili do biblioteki i wypożyczali książki. Podczas spotkania dzieci opowiadały, że 

bardzo lubią książki, które na razie czytają im ich rodzice, chętnie przychodzą do biblioteki      

i z niecierpliwością czekają na każde następne wypożyczenie. Imprezę uświetnił występ 

artystyczny uczniów klasy III. Odbyła się też pogadanka na temat ulubionych przez dzieci 

bohaterów bajek, domowej biblioteczki oraz konieczności szanowania książek. 

    Wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a wspólne 

czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i wzmacnia poczucie 



bliskości z rodzicami. Grodziska Biblioteka Publiczna po raz kolejny uczestniczy w 

kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, która ma zachęcić rodziców do 

częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. 

Na młodych czytelników w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze 

czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i 

spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 

najmłodszych. Od września 2019 roku w grodziskich placówkach bibliotecznych już ponad 

120 dzieci odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego 60 to nowi użytkownicy – dzieci, 

które po raz pierwszy zapisały się do biblioteki.  

     W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 

bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany 

imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce 

znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura 

informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o 

nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z 

częstego odwiedzania biblioteki. Kampania „Mała książka – wielki człowiek" to dla dzieci i 

ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także 

okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak 

najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych i wiernych 

czytelników. 

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych 

znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy 

m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę 

Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna 

Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka 

Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – 

twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym 

pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi 

ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.  

     Grodziska Biblioteka Publiczna posiada jeszcze kilkadziesiąt wyprawek więc nadal 

gorąco zachęcamy dzieci i ich rodziców do odwiedzania biblioteki. Przed Świętami warto 

pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki 

możemy dać naszemu dziecku. To czas, który mu poświecimy na wspólne czytanie i miłość 

do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci 

rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi 

bywalcami bibliotek! 

 



 
 

 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

    

        W dniu 22 listopada 2019 r. w publiczno – szkolnej filii grodziskiej Biblioteki 

Publicznej w Kąkolewie odbyło się pasowanie na czytelnika dzieci z przedszkola oraz 

pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. W imprezie uczestniczyli Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kąkolewie - Małgorzata Wróbel, Dyrektor Grodziskiej Biblioteki Publicznej 

- Marek Adamski, wychowawczyni przedszkolaków - Dorota Sobkowiak, wychowawczyni 

klasy I - Agata Kucharzewska oraz rodzice. W czasie pasowania dzieci i ich rodzice 

otrzymali w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (książka dla dziecka i broszura dla rodziców) 

oraz dyplomy. Uczniowie klasy I otrzymali książki ufundowane przez Radę Rodziców. 

Imprezę uświetnił występ artystyczny uczniów klasy III. 

 



 

 

 
 

   

 

    



GDY PIERWSZA GWIAZDKA... 

 

          We wtorek, 10 grudnia w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie pt. „Gdy pierwsza 

gwiazdka - polskie i ukraińskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Najlepsze życzenia 

uczestnikom spotkania złożył Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, który 

sprawuje Patronat nad realizowanym przez bibliotekę projektem pn. „Łączy nas Biblioteka”. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali o przygotowaniach i obchodzeniu Świąt Bożego 

Narodzenia w Polsce i na Ukrainie, o panujących w naszych krajach tradycjach, obejrzeli 

przygotowane przez Hannę Paubę oraz Oksanę Samarash prezentacje multimedialne oraz 

posłuchali polskich i ukraińskich kolęd. W trakcie rozmów okazało się, że niektóre tradycje     

i sposoby obchodzenia świąt w naszych krajach są podobne. Są jednak takie, które kultywuje 

się tylko na Ukrainie, jak chociażby „Chrzest Pański” czy „Dziadek Mróz i Śnieżynka”. 

   W Polsce Boże Narodzenie obchodzone jest 25 grudnia. Na Ukrainie gdzie większość 

obywateli praktykuje w obrządkach prawosławnych Boże Narodzenie obchodzi się                

7 stycznia. W przeddzień Bożego Narodzenia – odpowiednio 24 grudnia i 6 stycznia – 

obchodzi się wigilię lub, jak mówią na Ukrainie, Święty Wieczór. W Polsce ważnym 

zwyczajem, nieznanym na Ukrainie, jest łamanie opłatkiem przed wieczerzą. Zarówno na 

Ukrainie jak i w Polsce dzień przed Bożym Narodzeniem pości się, a na wigilijnym stole 

powinno pojawić się dwanaście potraw. W obu krajach w Boże Narodzenie śpiewa się 

kolędy. W Polsce robi się to rodzinnie, a także w kościele. Na Ukrainie kolędy, śpiewają 

dzieci idące na kolędowanie do sąsiadów      i krewnych. Składają one życzenia szczęścia, 

zdrowia i dostatku gospodarzom. W zamian obdarowywane są słodyczami i pieniędzmi. 

Uważa się, że im więcej kolędników odwiedziło nasz dom, tym lepszy będzie rok. 

Kolędowanie na Ukrainie trwa od 6 stycznia do 15 lutego. W Polsce ten zwyczaj również 

jest kultywowany w niektórych regionach.  

        W Polsce z prezentami chodzi Święty Mikołaj, a na Ukrainie Dziadek Mróz, któremu 

towarzyszy wnuczka Śnieżynka ubrana w niebieski płaszcz. Dziadek Mróz przynosi prezenty 

31 grudnia, a Święty Mikołaj 24 grudnia. Na prawosławnej Ukrainie istnieje postać Świętego 

Mikołaja, który przynosi dzieciom małe prezenty w nocy 19 grudnia. W Polsce Mikołajki 

obchodzone są 6 grudnia. W obu krajach dzieci szukają prezentów pod poduszką. Spotkanie 

było też okazją do spróbowania tradycyjnych potraw, które w świąteczne dni goszczą na 

polskich i ukraińskich stołach.  W Oddziale dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały 

„Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych”. Uczestnicy warsztatów wykazali się dużą 

pomysłowością, kreatywnością i zręcznością, dzięki czemu stworzyli piękne i 

niepowtarzalne ozdoby, które przystroją bożonarodzeniowe stoły i choinki w ich domach. 

Czas świątecznych przygotowań, refleksji i radosnego oczekiwania był doskonałą okazją do 

tego integrującego nasze społeczności spotkania. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



  

 
 

"BŁYSKOTLIWE MALUCHY" PRZYSTROIŁY CHOINKĘ 

 

        Przystrajanie choinki to chyba jeden z najpiękniejszych zwyczajów świątecznych, na 

który z niecierpliwością czekały wszystkie dzieci uczęszczające w cotygodniowych 

zajęciach pn. „Błyskotliwy Maluch”. Nikt nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez 

choinki. To iglaste drzewko jest najbardziej widocznym i wciąż istniejącym symbolem świąt. 

Nasi najmłodsi czytelnicy z zapałem przystąpili do zawieszania na gałązkach własnoręcznie 

przygotowanych ozdób, łańcuchów i kolorowych lampek. Drzewko zostało przystrojone 

bardzo szybko, wygląda wyjątkowo i przypomina nam, że Święta Bożego Narodzenia tuż, 

tuż… 

 



 

 



 
 

   

 

    

WALIZKA PEŁNA OPOWIEŚCI 

 

       W grudniu, w Filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej odbywały się spotkania z cyklu 

„Walizka Pełna Opowieści”. W spotkaniach udział wzięły dzieci z grup: Pszczółki i Żabki 

z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, czterolatki i pięciolatki z Prywatnego 

Przedszkola Wiercipięta oraz Sarenki i Sowy z Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka. 

Spotkania te miały również świąteczny wydźwięk, bowiem bibliotekarki opowiadały           

o Norwegii. Przedszkolaki poznały świąteczne tradycje tego kraju, dowiedziały się, że 

norweskim dzieciom upominki przynosi Świąteczny Krasnal tzw. „Julenisse”, który ma 

swój dom w Drobak, a norweskim przysmakiem bożonarodzeniowym są Lutefisk, Julegrot 

oraz marcepanowe świnki. Rozpoznawały na zdjęciach trolle, wikingów, fiordy i norweską 

rodzinę królewską. Maluchy wysłuchały również opowieści pt. „Goście na Boże 

Narodzenie” Sven Nordqvista a także karmiły bałwanka gazetowymi śnieżynkami.            

Na zakończenie każda grupa otrzymała kolejną pieczątkę w bibliotecznym paszporcie. 



 

 

 
 

   

 

 

 



ŚWIĄTECZNE BAJKOWE PORANKI 

     

        Zajęcia z cyklu Bajkowe Poranki w grudniu zdominowała tematyka świąteczna.          

We wtorek 3 grudnia dzieci wysłuchały wierszyka o Mikołaju, po czym zapoznały się ze 

szczegółami charakterystycznego mikołajowego stroju. Praca plastyczna polegała na 

wyklejeniu postaci Mikołaja z wykorzystaniem m.in. wacików kosmetycznych.                    

W następnym tygodniu Biblioteka przemieniła się w Pracownię Świętego Mikołaja. Dzieci 

zdobiły własną bombkę na choinkę. Pojawiły się więc na nich błyszczące śnieżynki, 

gwiazdki, choineczki i inne ozdobne elementy. Dzieci miały dużo satysfakcji                          

z własnoręcznie ozdobionej bombki.  W kolejny wtorek 17 grudnia odwiedził nas 

wyczekiwany z niepokojem Gwiazdor, który przyniósł maluchom prezenty. Było sporo 

emocji i radości, aczkolwiek nie każdy odważył się do Gwiazdora podejść bez mamy. Po 

rozdaniu upominków pożegnaliśmy naszego gościa, musiał się bowiem udać do następnych 

dzieci. Odprężone maluchy z chęcią skosztowały pierników i wróciły do wspólnej zabawy. 

 

 



 

 



 

  
 

 

 


